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Voorwoord
We kunnen er niet omheen,
de kranten, het nieuws en de
berichten op de diverse sociale
media staan er bol van: het
coronavirus COVID-19.
En ook al wil ik in dit
voorwoord altijd het liefst
de focus richten op leuke en
positieve ontwikkelingen, in dit
geval voelt het vreemd om hier
nu niet even aandacht aan te
schenken.

De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op en op het
moment dat ik dit schrijf zijn er in Nederland 23 besmettingen
bekend. Uiteraard weet ik niet hoe de stand van zaken is op het
moment dat dit InfoKruispunt bij u op de mat rolt, maar wat hoe
dan ook geldt is dat ik vooral trots ben op hoe mijn medewerkers
op professionele wijze met de ontwikkelingen omgaan.
Medewerkers in de zorg zijn er dan ook voor opgeleid op een
juiste wijze om te gaan met uitbraken en besmettingsgevaar.
Zoals wij alle eerste contactpersonen al per e-mail informeerden,
handelen wij in lijn met de voorschriften en informatie van het
RIVM, de GGD en het ministerie van OCW. Binnen Stichting
Eykenburg houden we het hoofd koel en doen wij er alles aan
om het virus buiten de deur te houden. Uiteraard informeren wij
u wanneer zich belangrijke ontwikkelingen voordoen.
Gelukkig ook leuke berichtgeving: Op 18 februari beleefden wij
in onze locatie Het Zamen de Kick-off van het Haags Ontmoeten
en mochten wij flink wat bekende en onbekende mensen
ontvangen voor het officiële startsein. Na een proefperiode
van 2 jaar is er vanuit de gemeente, in het kader van ‘Den Haag
Seniorvriendelijke stad’, besloten door te gaan met dit mooie
initiatief. Op diverse locaties in Den Haag, waaronder ook in
Het Zamen, kunnen kwetsbare, eenzame ouderen terecht voor
ondersteuning en gezelligheid. Wij zijn er enorm blij mee dat dit
initiatief doorloopt!
In deze editie van het InfoKruispunt laten wij ook een van
onze onbetaalde professionals aan het woord. Voor sommige
mensen is de term onbetaalde professional nog onbekend
en regelmatig wordt ons gevraagd of dit hetzelfde is als een
vrijwilliger. Dit klopt, alleen willen wij met de benaming
onbetaalde professional aangeven hoe waardevol deze groep
medewerkers voor ons is en dat wij hen, evenals onze betaalde
professionals, zien als professionals met kennis van wat zij doen
en de liefde waarmee zij dat doen. Daarnaast zijn zij voor 100%
onderdeel van de teams en draaien zij ook gewoon mee met
trainingen, vergaderingen en informatiebijeenkomsten. Wij zijn
als vanzelfsprekend dan ook overtuigd van hun professionaliteit.
Ook vindt u dit keer weer een hoop foto’s van gebeurtenissen
en vieringen in dit InfoKruispunt. Bladert u rustig verder, veel
leesplezier gewenst!
Alex Reede
Raad van Bestuur
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Korte berichten
Jong en oud ontmoeten elkaar!
In februari hebben 8 kinderen van het kinderdagverblijf
2Zonnebloemen van 2Samen een bezoek gebracht aan
het Ontmoetingscentrum in Het Zamen. De kinderen
en cliënten hebben samen kleurplaten gemaakt, liedjes
gezongen en frisbee gespeeld. Er waren heerlijke
fruitprikkers voor de kinderen gemaakt, waar iedereen
van heeft zitten smullen. Het was een onwijs leuke dag,
voor zowel de cliënten van het Ontmoetingscentrum
als de kinderen van de 2Zonnebloemen.

Het Ontmoetingscentrum naar de
manege
De afgelopen periode hebben de cliënten van het
Ontmoetingscentrum meerdere keren een bezoek
gebracht aan de doestal van Klep en Co op de Verademing
(stadspark in stadsdeel Segbroek). De cliënten staan elke
keer weer te popelen om een bezoek te brengen aan de
manege om de paarden en geitjes te aaien.

Stichting Eykenburg op open dag ROC
Mondriaan
Op 31 januari was Stichting Eykenburg aanwezig op de
open dag van ROC Mondriaan. Op deze dag hebben
de professionals gesproken met studenten die op het
punt staan een keuze te maken voor een carrière in de
gezondheidszorg. Aan hen hebben zij laten zien hoe
waardevol het is om in de ouderenzorg aan de slag te
gaan. Ook hebben onze professionals gesproken met
studenten, die hun zorgopleiding bijna af ronden, over
de mogelijkheden die Stichting Eykenburg hen kan
bieden na hun opleiding.
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Geslaagd!
In februari hebben weer twee professionals hun
diploma mogen ophalen. Brigitte Voogd en Jenniffer
Mangal hebben beide hun niveau 4 diploma behaald.
Gefeliciteerd met jullie diploma!
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Volgt u ons al op sociale media?
@StichtingEykenburg
@stichting-eykenburg
@Stichting Eykenburg
@StEykenburg

Persoonlijk levensboek

Spreekuur ouderenconsulent VOOR
Welzijn in Het Zamen
U wilt zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen,
maar u heeft hier ondersteuning bij nodig. Er zijn
diverse mogelijkheden die u kunnen ondersteunen bij
het thuis wonen, maar het kan soms lastig zijn om te
bepalen welke ondersteuning past bij uw situatie. Elke
tweede vrijdag van de maand van 14.00 – 15.00 uur
houdt ouderenconsulent Linda Hagen een spreekuur in
Het Zamen om u te ondersteunen bij het zoeken naar
een passende oplossing.

NL Doet
Op 13 maart zijn onbetaalde
professionals aan de slag gegaan
voor onze cliënten. Studenten van
ROC Mondriaan en de wijkagenten
uit stadsdeel Segbroek hebben
de tuin van Het Zamen en Huize Eykenburg weer
klaargemaakt voor de zomer. De cliënten kunnen de
hele zomer weer volop genieten van het mooie weer
in onze tuinen. Onbetaalde professionals, bedankt voor
jullie inzet! Benieuwd naar de foto’s? Kijk snel op onze
website www.eykenburg.nl of op onze social media
kanalen.

Servicebalie Huize Eykenburg en Het
Zamen
Vanaf 1 maart vinden er wijzigingen plaats bij de
servicebalies van Stichting Eykenburg. In Huize Eykenburg
is vanaf deze datum een servicebalie beschikbaar. Deze
vindt u aan de linkerzijde van de ingang. Bij beide
servicebalies zult u nieuwe professionals zien die voor
u klaar staan. De komende periode wordt er nog hard
gewerkt om al onze cliënten en bezoekers zo goed
mogelijk van dienst te zijn bij de servicebalie.

In de periode van februari tot en met april werkt een
groep studenten van ROC Mondriaan samen met
een groep van onze cliënten uit Huize Eykenburg en
Het Zamen aan een persoonlijk levensboek. Deze
studenten gaan met de cliënten in gesprek om zo
achter hun levensverhaal te komen. Dit levensverhaal
wordt weergegeven in een persoonlijk levensboek van
de cliënt. Het persoonlijke levensboek is een mooie
manier voor cliënten om hun levensverhaal te delen
met hun familie, hier samen nog eens op terug te kijken
of om onze professionals meer te vertellen over hun
leven.

Komt u tekenen of schilderen?
Elke dinsdagmiddag van 14.00 – 15.30 uur kunt u
tekenen of schilderen in het Ontmoetingscentrum in
Het Zamen. Tijdens deze middagen kunt u vrij tekenen
en schilderen en spreekt u gezellig met de aanwezigen
over elkaars kunstwerken. Deze middagen zijn voor
iedereen geschikt die creatief is, ook als u geen ervaring
heeft met tekenen of schilderen. Beeldend kunstenares
Stefanie Scholte is aanwezig tijdens de middagen en zal
u begeleiden tijdens uw creatieve proces, geeft u tips
en denkt met u mee over uw kunstwerk.
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In het spotlicht:
Onbetaalde professional Marja
Als u weleens in Huize Eykenburg bent, dan bent u vast een keer Marja tegengekomen! Marja is een van onze
vaste onbetaalde professionals (ook wel bekend als vrijwilliger) en van onschatbare waarde voor onze cliënten.
In deze editie van het InfoKruispunt zetten wij daarom Marja graag even in het spotlicht!
Hoe ben jij begonnen als onbetaalde professional bij
Stichting Eykenburg?
‘Ik werkte al heel lang bij de post en tijdens een
reorganisatie heb ik samen met mijn man besloten om
vervroegd met pensioen te gaan, zodat wij samen van
ons pensioen konden genieten. Ik werkte inmiddels al
ruim 40 jaar en wij vonden wel dat wij samen van ons
pensioen mochten genieten. Wij hebben eerst een
mooie verre reis gemaakt en toen wij terugkwamen zijn
wij beide om ons heen gaan kijken wat wij konden gaan
doen. Ik ben zelf een actief persoon en vind het leuk
om mijn bijdrage te leveren, dus via het internet ben
ik in contact gekomen met Stichting Eykenburg. Binnen
een week had ik al een afspraak met de coördinator
onbetaalde professionals en zijn wij gaan kijken hoe ik
mijn bijdrage kon leveren. Ik begon op afdeling 1a als
ondersteuning van het zorgteam tijdens het ontbijt en ik
ben gaan helpen bij de koersbal. Op den duur kwamen
de huiskamerbegeleiders op de afdelingen, waardoor
ik later kon starten en mij ging richten op andere
activiteiten op de afdeling.’
Met welke activiteiten houd jij je nu bezig op de
afdeling?
‘Je ziet dat de huiskamermedewerkers vaak al spelletjes
met de cliënten doen. Ik vind het daarom leuk om juist
iets anders met hen te doen. Ik ga elke maandag met

de cliënten wandelen, bij slecht weer wandelen we
door het huis heen en met mooi weer gaan we vaak
naar buiten. Daarnaast luisteren wij vaak muziek in de
ochtend en zingen wij luidkeels mee. Ik zet vaak muziek
op die de cliënten zelf graag willen horen, om zo ook
herinneringen op te halen. Wij maken er elke week een
feestje van! Wat voor mij hierin zo belangrijk is, is om
te zien hoe vrolijk en blij de cliënten worden van jouw
aanwezigheid en bijdrage. En dat geeft mij ook weer
energie.’
De cliënten zien jou met regelmaat door het huis lopen.
Welke activiteiten begeleid jij allemaal?
‘Naast de activiteiten op de afdeling en de koersbal,
waarmee ik zo’n twee dagdelen in de week aanwezig
ben, vraagt Team Welzijn mij weleens om te helpen bij
andere activiteiten. Als het mij lukt om hierbij aanwezig
te zijn, vind ik het leuk om te helpen. In de zomerperiode
fiets ik vaak ook elke donderdagmiddag op de duofiets
met cliënten door de wijk, of zelfs daarbuiten. Op de
ochtend zelf stem ik met Team Welzijn af of het weer
goed is en of er cliënten zijn die willen fietsen.’
Je doet zowel individuele activiteiten als groepsactiviteiten. Wat vind je leuker om te doen?
‘Ik vind juist de afwisseling tussen beiden onwijs leuk
om te doen! Bij individuele activiteiten is het leuk om de
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activiteit af te stemmen op de cliënt. Bij groepsactiviteiten
vind ik het leuk om cliënten te stimuleren om mee te
doen en contact te laten maken met de medecliënten.
Hierdoor zijn zij ook even van de afdeling af.’
Hoe is het om met mede onbetaalde professionals
samen te werken?
‘Dat is onwijs leuk om te doen. Het is fijn om onderling
contact te hebben en je samen in te zetten voor de
cliënten. Daarnaast is het ook fijn om zelf aan de slag
te gaan. Wat ook fijn is, is wanneer er meer onbetaalde
professionals zijn, zoals voor het fietsen, de cliënten
vaker kunnen fietsen of er meer cliënten kunnen fietsen.
Momenteel doe ik dit alleen, maar het zou fijn zijn als er
meer onbetaalde professionals zijn die met de cliënten
kunnen gaan fietsen.’
Waarom zou men juist bij Stichting Eykenburg aan de
slag moeten gaan als onbetaalde professional?
‘Binnen de organisatie kan je op zoveel verschillende
manieren iets voor de cliënten betekenen. Hierdoor is
er altijd wel iets wat bij jou pas. Of je nu wilt wandelen
met een cliënt, de muziekmiddag wilt begeleiden of je
in de kookstudio wilt koken of bakken met de cliënten,
het kan allemaal!’

Al mĳn medische
hulpmiddelen haal ik
tegenwoordig bĳ één
leverancier....
Incontinentie
Absorberend & Afvoerend
6,9

Diabetes
Meters, teststrips en lancetten
Stomamateriaal
Colo-, Ileo- en Urostoma's
Wondzorg
Huidverzorging en -bescherming
Hygiëne & Desinfectie
Huidverzorging en -reiniging

Voor meer informatie over ons uitgebreide
assortiment, neem contact met ons op via
079 - 361 0081 of info@eldercare.nl.
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Wilt u net als Marja iets betekenen voor onze
cliënten? Neem dan contact op met Branca van
Swinderen (recruiter) via werkenbij@eykenburg.
nl of 06 - 113 163 98. Zij zal samen met u kijken
op welke wijze u iets kunt betekenen voor onze
cliënten. Als onbetaalde professional ontvangt u
onder andere een vrijwilligersvergoeding en een
nieuwjaarspakket.
Uw ondersteuning is gewenst bij:
• Centrale activiteiten; zoals de bingo in Huize
Eykenburg, kegelen in Huize Eykenburg en Het
Zamen, klaverjassen in Huize Eykenburg, koken
of bakken met de cliënten in onze kookstudio in
Huize Eykenburg en het halen en brengen van
cliënten naar de activiteit fietsen op de Silverfit in
Het Zamen.
• Individuele activiteiten; denk hierbij aan buddyrol,
een wandeling maken met een cliënt of fietsen
met een cliënt op de duo-fiets.
• Ook zoeken wij onbetaalde professionals voor ons
Hospice Claude Monet. Wilt u graag uw bijdrage
leveren voor onze cliënten die zich in de laatste
levensfase bevinden? Dan bent u van harte
welkom in ons Hospice.

...en worden voor mĳ bĳ
elke zorgverzekeraar
gedeclareerd!
oek
Onderz heid 2018
reden
klanttev
onze
96% vanons een 7
gaf
klanten f hoger!
o
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Casemanagement:
Hoe zorgt u goed voor uzelf als mantelzorger
van iemand met dementie?
Als mantelzorger van een dierbare met dementie
vervult u een zeer belangrijke, maar ook complexe rol.
Mantelzorgtaken beginnen meestal met eenvoudige
activiteiten, zoals het helpen met boodschappen
doen. In de loop van de tijd zullen deze taken steeds
uitgebreider en wellicht ook meer belastend worden.
Als casemanager Dementie vinden wij het belangrijk
om de mantelzorger te ondersteunen en te begeleiden.
Hieronder volgen daarom een aantal tips die u hopelijk
als mantelzorger kunnen helpen om goed voor uzelf te
zorgen.

vanuit de praktijk
Tip 2: Lotgenotencontact
In Nederland leven ruim 270 duizend mensen
met een vorm van dementie. Dit betekent dat er
meerdere mensen zijn die wellicht in een vergelijkbare
situatie als u zitten of deze situatie al eerder hebben
meegemaakt. Lotgenoten kunnen u tips geven over
de zorg, het regelen van hulp of het omgaan met uw
emoties. Stichting Eykenburg organiseert bijvoorbeeld
mantelzorgbijeenkomsten.
De casemanagers dementie,
Janna van Otterloo en Lousia Pattipeilohy

Tip 1: Vraag om hulp en ondersteuning
Als casemanager dementie begrijpen wij dat het
voor u als mantelzorger lastig kan zijn om hulp te
vragen bij de zorg voor uw naaste. U kunt een grote
verantwoordelijkheid voelen om zelf voor uw naaste te
blijven zorgen, omdat uw vader of moeder dit vroeger
ook altijd voor u heeft gedaan. Daarnaast kan uw naaste
ook hebben aangegeven dat hij liever geen ‘vreemden’
over de vloer wil hebben, waardoor de drempel om
zorg uit handen te geven alleen maar groter wordt. Het
is echter belangrijk om als mantelzorger op tijd om hulp
te vragen. Bij overbelasting van uzelf kan het er juist toe
leiden dat u eerder meer zorg uit handen moet geven,
dan het geval was geweest als u tijdig uw grenzen had
aangegeven. U kunt voor de kleinste dingen al om hulp
of ondersteuning vragen. Zoek bijvoorbeeld iemand bij
wie u uw hart kunt luchten of vraag iemand die even bij
uw naaste blijft, zodat u er ook even tussenuit kan.
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Het ontmoetingscentrum &
Haags Ontmoeten
Kick-off Haags Ontmoeten
Op dinsdag 18 februari 2020 vond de officiële kick-off van
het Haags Ontmoeten plaats. Na een proefperiode van 2
jaar is besloten om officieel door te gaan met het Haags
Ontmoeten. Wethouder Kavita Parbhudayal heeft zich
hier hard voor gemaakt en was bij de kick-off aanwezig
om het officiële startsein te geven. Het Haags Ontmoeten
is onderdeel van Den Haag Seniorvriendelijke stad.
Sinds de start van het project zijn inmiddels 35 Haags
Ontmoeten locaties in de 8 stadsdelen van Den Haag
gevestigd. Hier kunnen kwetsbare, eenzame ouderen
naartoe voor ondersteuning en gezelligheid. Van al
deze locaties was er een afvaardiging aanwezig tijdens
de kick-off om het aanbod op de locaties te laten zien.
Daarnaast waren vele professionals vanuit zorg en
welzijn aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst konden
zij goed zien wat het totale aanbod is vanuit Haags
Ontmoeten, zodat zij hun cliënten naar de juiste locatie
kunnen verwijzen. Het was een geslaagde middag!

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. Het Haags Ontmoeten is maandag tot en met zaterdag van 10.00
– 16.00 uur geopend. Het activiteitenaanbod van het Haags Ontmoeten is opgenomen
in het algemene activiteitenaanbod op pagina 16. Ook vindt u alle activiteiten terug op
www.eykenburg.nl/agenda.
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, Anne of Monique (Extramurale huishouding)

Thuiszorg

Eric 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 7164
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V.l.n.r.:
Eric Sluijter, Anne Snelders, Lia Moret, Desiree Bijker, Cilia de Jong, Monique Kamphues, Yvonne v/d Hoek, Mandy de Brabander en Tessa Wentzel.

De Extramurale Diensten van Stichting Eykenburg
De Extramurale Dienst (EMD) heeft zich in korte tijd
enorm ontwikkeld. Maar welke ontwikkelingen heeft
de EMD gemaakt? Allereerst is Cilia de Jong vorig
jaar gestart als Sectormanager Extramurale Diensten.
Sindsdien is Cilia druk bezig met de ontwikkeling van de
EMD. Door al het extramurale aanbod te bundelen in
de Extramurale Dienst, kunnen wij ons aanbod optimaal
afstemmen op de wensen en behoeften van onze
cliënten.
Ook in 2020 levert Stichting Eykenburg weer in heel Den
Haag de Huishoudelijke verzorging. Daarnaast bieden
wij ook Extramurale Zorg (EMZ) rondom Het Zamen
en Huize Eykenburg. De EMZ bestaat uit verzorging en
verpleging door onze professionals aan huis. In 2020
gaan wij dit verder uitbreiden. Het team zal daarom
uitgebreid worden met extra professionals die naast de
regulieren verzorging en verpleging ook (on)geplande
nachtzorg en complexe zorg kan bieden.
Onze professionals vanuit de Huishoudelijke verzorging
en de EMZ ontvingen signalen van de cliënten dat
zij ondersteuning of structurering nodig hadden in
de thuissituatie. In 2019 is daarom de Extramurale
Begeleiding (EMB) opgezet. Ook in 2020 bieden wij
deze begeleiding aan. Hierdoor kunnen de cliënten
met de juiste begeleiding en ondersteuning op
een verantwoorde manier thuis blijven wonen. De
dagbesteding, het Ontmoetingscentrum, het Haags
Ontmoeten en de casemanagers dementie vallen ook
onder de EMB.

Door alle krachten te bundelen in de EMD, en hierdoor
via verschillende professionals informatie te verzamelen
over de cliënten, kunnen wij onze cliënten in de
thuissituatie nog beter persoonsgerichte zorg bieden.
Ook wanneer de cliënt uiteindelijk verhuist naar Het
Zamen of Huize Eykenburg kunnen wij gebruik maken
van de informatie en expertise van onze professionals
uit de EMD door de zorgverlening voort te zetten op
onze locatie. Zo kunnen wij onze cliënten te alle tijden
persoonsgerichte zorg bieden.

Voor onze Extramurale Dienst zoeken wij nog
nieuwe collega’s. Ben jij graag buiten? Vind je
flexibiliteit in jouw werk fijn? Dan pas jij perfect in
ons team van de Extramurale Dienst.
Kijk op www.eykenburg.nl/vacatures voor de openstaande vacatures in de Extramurale Dienst. Wil
jij je eerst oriënteren op de mogelijkheden in
de Extramurale Dienst? Neem dan contact op
met onze recruiter, Branca van Swinderen, via
werkenbij@eykenburg.nl of 06 - 11 31 63 98 om
onder het genot van een kopje koffie of thee de
mogelijkheden te bespreken.
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Stichting Eykenburg
sluit zich aan bij de
Transmurale Zorgbrug
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Vriesverse maaltijden
van apetito: lekker,
gemakkelijk
en betrouwbaar.
De ideale oplossing.

Direct bestellen:

0800 - 023 29 75
of ga naar www.apetito.nl/proefpakket

Stichting Eykenburg heeft zich aangesloten
bij de Transmurale Zorgbrug. Dit is een
samenwerkingsverband tussen diverse
zorgorganisaties, het Haga Ziekenhuis, het HMC
(Haaglanden Medisch Centrum) en de Stichting
Transmurale Zorg. Dit samenwerkingsverband
is opgezet, zodat de kwetsbare ouderen die
opgenomen zijn in het ziekenhuis begeleid worden in
de overgang van het ziekenhuis naar huis. Stichting
Eykenburg vindt het belangrijk dat deze overgang
goed begeleid wordt, zodat u met een fijn gevoel
weer naar huis gaat.
Hoe ziet deze samenwerking eruit? De ziekenhuizen
nemen contact op met onder andere Stichting
Eykenburg, om de zorgvraag en het zorgaanbod op
elkaar af te stemmen. Na deze afstemming brengt
de wijkverpleegkundige van Stichting Eykenburg
u in het ziekenhuis al een bezoek, om kennis te
maken en uw zorg in kaart te brengen. Wanneer
u weer thuis bent, zal de wijkverpleegkundige van
Stichting Eykenburg u binnen 72 uur wederom thuis
bezoeken. De wijkverpleegkundige onderzoekt of er
wijzigingen zijn aangebracht in uw medicatie en zorg,
past dit aan in uw zorgdossier en begeleidt u hierin.
De wijkverpleegkundige werkt intensief samen met
u, uw huisarts, uw naasten en eventuele collega’s
van Stichting Eykenburg, om er samen voor te zorgen
dat u snel weer de oude bent.
Samen met u streven wij er naar om u zo lang
mogelijk op een verantwoordelijke manier thuis
te laten wonen. Indien het toch wenselijk is om
(tijdelijk) te verblijven in een van onze zorglocaties,
dan bent u uiteraard van harte welkom! Onze
professionals vanuit de Extramurale Diensten
hebben een hechte samenwerking met de
professionals vanuit onze zorglocaties, om uw zorg
voort te zetten zoals u dit gewend bent.

www.apetito.nl•info@apetito.nl

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

Meer info: 070 - 750 70 00 | www.eykenburg.nl
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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 1905.

13

1905

1 februari – ADO Den Haag wordt officieel opgericht in het Haagse Café
Hof van Berlijn in de Papestraat. ADO staat voor Alles Door Oefening. De
oorspronkelijke kleuren van ADO zijn groen, rood en wit. In de loop der
jaren zijn de kleuren geëvalueerd naar de uiteindelijk Haagse kleuren
groen en geel. ADO Den Haag heeft vele turbulente jaren doorgemaakt
in het stadion in het Zuiderpark. Op 28 juli 2007 werd het nieuwe ADOstadion geopend in het Forepark in Leidschenveen. In 2010 kreeg het
stadion een andere naam; namelijk het Kyocera stadion. In 2017 werd
echter Cars Jeans de nieuwe sponsor van ADO Den Haag, waardoor het
stadion deze naam kreeg.

22 maart – Willem Einthoven neemt met zijn snaargalvanometer het eerste elektrocardiogram (ECG) op in Leiden.
Uit een ECG krijgt men veel informatie over de werking van de hartspier, voornamelijk bij ritmestoornissen. Willem
ontving hiervoor de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde in 1924.

30 april – Het Nederlands Elftal speelt de eerste wedstrijd tegen België. De wedstrijd
wordt gespeeld in Antwerpen en wordt gewonnen door de Nederlanders met 4-1.

1 juni – De Franse president Loubet en de Spaanse koning Alfons XIII bezoeken een opera. Op de terugweg is de koets
waarin zij rijden doelwit van een bomaanslag. Beide staatshoofden blijven ongedeerd, maar een escorte wordt aan
de schouder geraakt.
20 september – De korte speelfilm La presa di Roma gaat in première op de 35e verjaardag van de val van Rome. Dit
is de eerste openbare filmvertoning in Italië.

27 september – Einstein publiceert over de massa-energierelatie. Dit is een verband tussen
de natuurkundige grootheden massa en energie. Dit verband wordt weergegeven in de
formule E= mc2.

3 december – Het eerste officiële wereldrecord op de 100 meter vrije slag wordt gevestigd. De
Hongaarse zwemmer Zoltán Halmay tikt in Wenen de tijd 1.05,8 aan.
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Rebussen
Kunt u de rebussen ontcijferen?
De antwoorden vindt u onderaan
pagina 15.
2:

3:
1:

4:

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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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?
Een cliënt die we eerder in de tijd toen hij nog thuis
woonde ophaalden om naar het Ontmoetingscentrum
te gaan is vrij recent verhuisd naar Het Zamen. De
ritjes van en naar huis bleken een grotere waarde
voor de cliënt te hebben gehad dan dat ik me dat
voorgesteld had. Van de week bereikte me via via
het bericht van zijn dochter of hij niet nog ‘es een
ritje mocht maken. Na overleg met deze en gene en
wat afspraken met het zorgteam mocht het, mits
met begeleiding. Daar is mijn collega Pim goed in.
Die was meteen akkoord.
We gingen de cliënt verassen! De cliënt kwam
nietsvermoedend beneden koffiedrinken. Ik wachtte
hem op en vroeg hem of hij een ritje wilde maken.
Hij: Maar ik heb geen jas.
Ik: Die ga ik nu boven halen en dan gaan we, ok?
Hij: En de rollator?
Ik: Ook mee.
Terstond begon hij naar de uitgang van het gebouw
te lopen.
In de bus.

Ik: Waar wilt u heen?
Hij: Ja, dat weet ik zo 1,2,3 niet meteen.
Ik: Wat dacht u van Kijkduin, Ockenburg en wat
Loosduinen?
Hij: Prima.
We rijden tot op de boulevard, en komen daar
politie tegen. Ik wijs naar de cliënt en maak met
gebaren duidelijk dat het om 1 keertje gaat en maar
5 minuten duurt. Het mag. Verder naar Ockenburg,
landgoed Meer en Bos en Loosduinen. Pim vertelt af
en toe wat over waar we langs rijden. We rijden 20
à 30 km/uur.
Na anderhalf uur zijn we terug en begeleiden hem
naar de afdeling. Ik breng de medewerkers op de
hoogte dat de cliënt terug is. Pim en ik lopen nog een
keer langs de cliënt om te groeten. Hij wenkt ons.
Aangekomen bij zijn tafel pakt hij onze handen vast
en schudt ze hartelijk.
Hij: Wat is Kijkduin veranderd en wat heeft u mooi
verteld. Ik heb genoten, nee het was fantastisch! In
zijn ogen zie ik tranen.
Ik krijg het er zelf benauwd van.

Greet: Ik las dat je op je 25ste het sterkst bent, daarna wordt het minder en op je 35ste gaat het verval inzetten, maar
wel heel langzaam.
Jans (95 jaar): Zeker langzaam, kijk maar naar mij! Alles doet het nog, behalve mijn benen.
Iedereen lacht heel hard. We stonden voor een stoplicht en ik zag de ons omringende automobilisten verbaasd naar
binnen kijken.

Antwoorden rebussen:
1: Met de mond vol tanden staan
3: Dat is water naar de zee dragen

2: Achter de wolken schijnt de zon
4: Ze blijft om de hete brij heendraaien
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Vaste activiteiten
Het Zamen
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Vrijdag

Crea-ochtend
Sjoelen
Koersbal

10.30 – 12.00 uur
10.30 – 11.30 uur
14.00 – 16.00 uur

Het Zamen, 1e etage kamer 1042
Het Zamen, Haags Ontmoeten
Het Zamen, Het Atrium

Darten
Silverfit
Kleuren van vroeger

10.30 – 11.30 uur
14.00 – 15.30 uur
14.00 – 15.30 uur

Het Zamen, Haags Ontmoeten
Het Zamen, Het Atrium
Het Zamen, Het Ontmoetingscentrum

Bewegen op muziek
Spelletjesmiddag
P.C./Tablet vragenuurtje

11.00 – 12.00 uur
14.00 – 16.00 uur
14.00 – 15.00 uur

Het Zamen, Het Atrium
Het Zamen, Haags Ontmoeten
Het Zamen, Het Atrium

Silverfit
Biljarten
Wool for Warmth

10.00 – 12.00 uur
10.30 – 11.30 uur
14.00 – 15.30 uur

Muziekmiddag

14.00 – 15.30 uur

Het Zamen, Het Atrium
Het Zamen, Het Restaurant
Het Zamen, Huiskamer Piet Mondriaan
en Het Ontmoetingscentrum
Het Zamen, Het Atrium

Crea-ochtend
Geheugentraining
Bewegen op muziek
Soos middag
Soos middag

10.00 – 11.30 uur
10.30 – 11.30 uur
10.45 – 11.30 uur
14.30 – 16.00 uur
14.30 – 16.00 uur

Het Zamen, Haags Ontmoeten
Het Zamen, Het Ontmoetingscentrum
Het Zamen, Het Atrium
Het Zamen, Het Ontmoetingscentrum
Het Zamen, Haags Ontmoeten

Huize Eykenburg
Maandag

Klaverjassen
Engelse les

14.00 – 16.00 uur
16.00 – 17.00 uur

Huize Eykenburg, Het Restaurant
Huize Eykenburg,
1e etage tegenover kamer 1125

Biljarten
Zangkoor

11.00 – 12.15 uur
14.30 – 16.00 uur

Huize Eykenburg, Het Restaurant
Huize Eykenburg,
Het Restaurant (oneven weken)

Bewegen
Bewegen

10.15 – 11.00 uur
11.15 – 12.00 uur

Huize Eykenburg, De Fysioruimte
Huize Eykenburg, De Fysioruimte

Donderdag

P.C./Tablet vragenuurtje

14.00 – 15.00 uur

Huize Eykenburg, Het Restaurant

Vrijdag

Bingo

14.00 – 16.00 uur

Huize Eykenburg,
Het Restaurant (even weken)

Dinsdag
Woensdag
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Eenmalige activiteiten
4 april 2020

14.30 tot 15.45 uur

Optreden Lite Vocalgroep

11 april 2020

Het Zamen, het Atrium

14.30 – 15.45 uur
Optreden Zoetermeers Musicalkoor
			

Huize Eykenburg,
het restaurant

18 april 2020

Het Zamen, het Atrium

14.30 – 15.45 uur

Optreden Big Band Straight Life

25 april 2020

14.30 – 15.45 uur
Hollandse dans en muziekmiddag
			

Huize Eykenburg,
het restaurant

2 mei 2020

Het Zamen, het Atrium

14.30 – 15.45 uur

Muziekmiddag o.l.v. DJ Karin

9 mei 2020

14.30 – 15.45 uur
Dans en muziekmiddag
			

Huize Eykenburg,
het restaurant

16 mei 2020

14.30 – 15.45 uur

Optreden Volksdansgroep Katwijk

Het Zamen, het Atrium

22 mei 2020

14.30 – 15.30 uur

Bewegingsles op muziek

Het Zamen, het Atrium

23 mei 2020

14.30 – 15.45 uur
Gouweouwenopvolletoeren
			

Huize Eykenburg,
het restaurant

30 mei 2020

Het Zamen, het Atrium

14.30 – 15.45 uur

Hollandse muziekmiddag

6 juni 2020

14.30 – 15.45 uur
Gitaarensemble
			

Huize Eykenburg,
het restaurant

9 juni 2020

Het Zamen, het Atrium

hele dag

Marijke mode

13 juni 2020

hele dag
Marijke Mode
			

Huize Eykenburg,
het restaurant

13 juni 2020

Het Zamen, het Atrium

14.30 – 15.45 uur

Optreden Dynamic voices

20 juni 2020

14.30 – 15.45 uur
Dans en muziekmiddag
			

Huize Eykenburg,
het restaurant

27 juni 2020

Het Zamen, het Atrium

14.30 – 15.45 uur

Muziekmiddag o.l.v. DJ Karin

17

1 8 I NFO K R U I S PU NT • a p r i l 2 0 2 0

Terugblik op de feestdagen
Samen met u willen wij graag nog terugblikken op de
gezellige feestdagen. De gezellige decembermaand
werd afgetrapt met een bezoek van Sinterklaas en
zijn pieten. De Sint bracht niet alleen een bezoek aan
Huize Eykenburg en Het Zamen, maar hij ging ook langs
bij de Sinterklaas bingo in het Haags Ontmoeten. Op
afdeling Klavertje Vier hebben de cliënten hun schoen
bij de haard gezet. Zij hebben zelfs hun best gedaan
om een persoonlijk gedicht voor de Goed Heiligman te
schrijven.
Nadat de Sint het land weer heeft verlaten, werden
beide locaties in de kerstsfeer gebracht. Vlak voor
de kerstdagen genoten de cliënten, samen met hun
dierbare, van Het Zamen en Huize Eykenburg van het
heerlijke kerstdiner. Het kerstdiner werd afgesloten met
een waar mysterie. Voor de deur van Huize Eykenburg
werd namelijk een verloren schoen gevonden. Wie oh
wie heeft haar schoen verloren? Tijdens de kerstdagen
hebben de afdelingen hun best gedaan om er een
waar feest van te maken. Een gezellige aangeklede
tafel, heerlijke hapjes en gezellige muziek maken de
kerstdagen helemaal af.

In het nieuwe jaar hebben studenten van de School for
Talent van het Conservatorium een nieuwjaarsconcert
gegeven in Huize Eykenburg en Het Zamen. Veel
cliënten kwamen op dit concert af en genoten van het
mooie vioolstuk.

Ook in het nieuwe jaar worden er genoeg gezellige
dagen gevierd. Afdeling 1a greep het carnaval met beide
handen aan. In een polonaise zongen zij alle bekende
carnavalskrakers en gingen heel Huize Eykenburg door
om gezamenlijk carnaval te vieren. De sfeer zat er
meteen goed in!

a pri l 2 0 2 0 • I NFO K R U I S P UNT
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Prijspuzzel
‘Hoera ijsvrij’ was het juiste oplossingen van de woordzoeker van het vorige InfoKruispunt. Wij hebben vele reacties
mogen ontvangen met de juiste oplossingen. Mevr. Bennouho 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 15 mei 2020.
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OP PAD
Amsterdam
Arrangement
Auto
Binnenhof
Bioscoop
Boottocht

Bus
Clingendael
Concert
Dierentuin
Dineren
Fietsen

Keukenhof
Madurodam
Markt
Ontbijten
Park
Pretpark

Rondvaart
Rotterdam
Sauna
Speeltuin
Strand
Tandem

Theater
Trein
Uitwaaien
Valkenburg
Wadlopen
Winkelen

Huishoudelijke hulp nodig?
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.

Meer informatie 070 - 750 70 00

www.eykenburg.nl

