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Voorwoord
Het is weer zomer geworden
en normaal gesproken zouden
wij al een paar maanden
volop bezig zijn met de
voorbereidingen voor een leuk
en gezellig zomerprogramma
voor onze cliënten. Gezellig
met elkaar gebruik maken
van de binnentuin van Huize
Eykenburg en de daktuin van
Het Zamen. Spellen die in het
zonnetje worden gespeeld, een
ijscokar die over de afdelingen
gaat en vooral…. veel familie
over de vloer om samen met
onze cliënten te genieten.
En de anderhalve metermaatschappij? Nog nooit van
gehoord!

Hoe anders en vooral ook onzeker is de realiteit. We zitten
midden in de coronacrisis die begin maart vorm begon te krijgen
in Nederland en die op 17 maart leidde tot de pittige maatregel:
het sluiten van de verpleeghuizen.
En pittig is het!
Pittig voor cliënten voor wie bezoek o zo belangrijk is en voor
wie vereenzaming direct op de loer ligt. Pittig voor familieleden
buiten het verpleeghuis, die hun naasten niet kunnen zien en
die vanaf de zijlijn, met een gevoel van machteloosheid, moeten
toekijken wat er met hun naasten gebeurt. En pittig voor alle
medewerkers die, zonder hulp van mantelzorgers en onder
enorme druk, moeten zien om te gaan met alle maatregelen en
beperkingen en daardoor vaak niet DAT voor cliënten kunnen
betekenen wat ze met alle liefde wel zouden willen betekenen.
Er valt zo weinig winst te behalen voor alle partijen.
Maar toch, …een klein beetje winst kunnen we wel zelf creëren!
Door begrip voor elkaar te tonen en met elkaar mee te denken.
Door te weten dat we echt allemaal met de neuzen dezelfde
kant op staan.
Uiteraard wil ik het maximale voor onze cliënten, voor hun
familie en voor mijn medewerkers. Maar wanneer het maximale
niet haalbaar is, moeten we ons richten op het optimale.
Optimalisatie is een zaak van balans en evenwicht en is gericht
op de langere termijn. Want…. al kijken we allemaal halsreikend
uit naar versoepeling van de maatregelen, deze coronacrisis is
niet zomaar even voorbij.
Graag uit ik via deze weg dan ook mijn dank en respect richting
eenieder van u. Cliënten, respect voor de positieve instelling
en mentale weerbaarheid. Familieleden en naasten, dank
voor uw mooie initiatieven om cliënten geluksmomentjes te
bezorgen en dank voor uw vertrouwen in mijn medewerkers.
En beste betaalde en onbetaalde professionals in de wijk, op de
afdelingen en van de ondersteunende diensten: respect voor
hoe jullie omgaan met de druk, hoe jullie er voor elkaar zijn en
de inzet die jullie leveren, petje af!
Ik wens u alle goeds, blijf gezond en let goed op elkaar!
Veel leesplezier toegewenst.
Alex Reede
Raad van Bestuur
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Korte berichten
Iedereen thuis bij Stichting Eykenburg
Dit jaar zijn wij gestart met het uitbreiden van ons
activiteitenaanbod met diverse themavieringen. Wij
vinden het belangrijk dat al onze cliënten en professionals
zich thuis voelen bij onze organisatie. Aan onze organisatie
zijn mensen verbonden met een grote diversiteit aan
culturen, religies en achtergronden. Daarom staat vier
keer per jaar een andere feestdag centraal. Op deze
manier vieren de cliënten en medewerkers ieder hun
eigen feestdagen, maken zij kennis met elkaars feestdagen
en leren elkaar hierdoor beter kennen. Daarnaast worden
op de afdelingen de overige feestdagen gevierd waar
de cliënten veel waarde aan hechten. Hierdoor heeft
elke afdeling een eigen activiteitenaanbod. Gezien de
maatregelen rondom het coronavirus, konden de Holi
Phagwa viering en het Suikerfeest niet centraal gevierd

worden. Ondanks de maatregelen wilden wij hier toch
aandacht aan besteden op de afdelingen. Het vieren van
deze feestdagen valt goed in de smaak bij onze cliënten.
Hindoestaanse en Islamitische cliënten vonden het erg
leuk om hun feestdag met hun medecliënten te vieren.
De overige cliënten waren ook erg enthousiast en vonden
het heel leuk om kennis te maken met deze feestdagen,
en vooral met de lekkere hapjes!

Paasstukjes voor de cliënten van de
begeleiding thuis
Pasen zag er dit jaar voor iedereen anders uit, ook voor de
cliënten van de begeleiding thuis. Daar waar zij in eerste
instantie gezamenlijk in het Ontmoetingscentrum of op de
Kankantri en Laksmi paasstukjes zouden maken, ging dat
dit jaar niet door. Toch konden de cliënten genieten van
een mooi paasstukje. De medewerkers van de begeleiding
thuis hebben paasstukjes voor de cliënten gemaakt. Onze
buschauffeurs zijn op pad gegaan om al deze paasstukjes
persoonlijk, en op een veilige manier, af te geven bij de
cliënten. De cliënten waren erg blij met dit gebaar
en vonden het ook gezellig om onze chauffeurs weer
even te zien.

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.

HKZ-certificaat weer met 3 jaar
verlengd!
In maart heeft de HKZ-audit plaatsgevonden bij
Stichting Eykenburg. Wij kunnen vol trots mededelen
dat onze certificatie wederom met 3 jaar is verlengd!

Volgt u ons al op sociale media?
@StichtingEykenburg
@stichting-eykenburg
@Stichting Eykenburg
@StEykenburg
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Eten is een feestje!
In het eerste kwartaal van 2020 stond het thema eten
en drinken centraal. Er was extra aandacht voor het
thema eten en drinken vanuit onze persoonsgerichte
missie: “Onze cliënten en professionals ervaren elke
dag als waardevol en betekenisvol.” Een belangrijk
uitgangspunt voor onze medewerkers is: “Ken jouw
cliënt en kijk hoe je in kan spelen op zijn/haar wensen
op het gebied van eten en drinken.” Elke week stond
een ander thema centraal om op eigenzinnige wijze
extra aandacht te geven aan dit thema.

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 thema’s fruit, bijgerechten en snacks stonden
centraal. Er is extra fruit uitgedeeld aan de cliënten
en professionals, er zijn smoothies en bowl gemaakt.
De teams hebben samen met de cliënten salades en
appelmoes gemaakt en er is een leuke snackmand uitgedeeld. De cliënten hebben genoten van al het lekkers
en de leuke activiteiten die hiervan gemaakt zijn.
Daarnaast hebben zij weer ervaren hoe leuk het is om
met eten en drinken bezig te zijn. Belangrijk is dat eten
en drinken vooral leuk moet zijn. Eten en drinken is
tenslotte een feestje!
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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 1990.

1990

13 januari – Douglas Wilder wordt gouverneur van de staat Virginia. Hij is hiermee de eerste donkere Amerikaan
die gouverneur wordt.

6 februari – De grootste muntvervalsing ter wereld komt aan het licht in Japan. Er zijn
meer dan 100.000 gouden Hirohitomunten Japan binnen gesmokkeld ter waarde van
10 miljard yen.

12 februari – Nintendo brengt Super Mario Bros. 3 uit. Met ruim 6 miljoen spellen
die over de toonbank zijn gegaan is dit het bestverkochte videospel ooit. En ook
vandaag de dag wordt dit spel nog fanatiek gespeeld.

7 april – Marco Borsato wint de Soundmixshow. Dit is de aftrap van zijn succesvolle
carrière. Wat is uw favoriete liedje van Marco Borsato?

6 juni – De ruimtesonde Voyager 1 heeft de eerste foto’s vanuit de ruimte, buiten ons zonnestelsel, genomen van 6
planeten, waaronder de aarde. De foto is gemaakt op ruim 6 miljard kilometer afstand. Het zijn de eerste foto’s die
wij op aarde ontvangen vanuit de ruimte.

27 juli – Het laatste ‘lelijke eendje’ van Citroën rolt van de band. Deze auto is uiteindelijk 41 jaar geproduceerd.

Grote hits uit 1990:
MC Hammer – U Can’t Touch this
Sinéad O’Connor – Nothing compares 2 u
Corry Konings – Mooi was die tijd
Madonna – Vogue
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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?
In de bus zit een meneer die hard achteruit gaat.
Zijn zorgzame ik verdwijnt en maakt plaats voor
dwingende hulp van zijn kant.
In de bus. Zijn naam bij mij is Fred.
Fred: JP, je moet anders rijden, dit is niet de goeie
route, je rijdt om, we gaan naar Charlotte en
Lennard.
Ik: Nee Fred, die gaan niet mee vandaag, ze zijn ziek.
Fred: Daar weet ik niks van, heb ik niks van gehoord,
dus rijd jij fout.
Ik: Vanochtend hoorde ik dat van Ria, we halen ze
niet op. Volgende keer misschien weer.
Fred: Ik weet daar niets van, je moet Charlotte en
Lennard NU ophalen, je rijdt verkeerd.
Ik: We halen nu Bep op, de andere twee gaan niet
mee, ze zijn ziek.
Fred: Toch rijd je fout, je moet dan naar Loosduinen.
Ik: Dat doe ik ook, via de Volendamlaan naar de
Oude Haagweg, komt goed.
Fred: Je moet via Houtwijk gaan dat is sneller,
je snapt het niet. Pim ook niet, die rijdt ook altijd
anders.
Ik: Luister, de bus is van Eykenburg, ik ben de
chauffeur en ik bepaal de route, klaar.
Fred: Je bent eigenwijs, luistert niet en je bent lastig.
Ik: Ik beloof dat we op tijd aankomen en dan samen
koffie gaan drinken op Het Zamen, ok?
Fred: Ok, maar je rijdt hartstikke fout en je luistert
niet.

Ik breng een man weg die geen woord Nederlands
spreekt. Met handen en voeten en een glimlach
communiceren wij. Ik geef hem altijd een hand bij
aankomst en vertrek, omdat ik gemerkt heb dat hij
dat waardeert.
Ik sta voor het verkeerslicht op de Moerweg.
De bijrijder hoor ik zeggen: Wat is er Piet? Ik begrijp
je niet.
Wat? Oh mijn God, JP! Piet moet heel erg plassen,
hij kijkt bijzonder moeilijk, dit gaat fout!
Ik: 5 minuten, dan zijn we thuis. Gaat dat?
Zij: Nee!
We staan aan de rand van het Zuiderpark. Ik begrijp
zijn paniek. Niet nadenken, doen.
Ik rij de stoep op, het fietspad over en parkeer in de
berm.
Zij doet de schuifdeur open en laat hem uitstappen,
wijst naar zijn kruis en naar de dichtstbijzijnde boom.
Hij erheen en gaat aan de gang.
Ik, in de bus, kijk koortsachtig in mijn spiegels, naast
en voor me en start met bidden dat er geen politie
in zicht komt.
Het loopt goed af. Met een gelukzalige glimlach stapt
Piet weer aan boord. Hij is ons intens dankbaar, dat
is te zien.
Thuis afgeleverd bij zijn dochter, niks tegen haar
gezegd en in een onbewaakt ogenblik hem aangekeken en mijn wijsvinger voor mijn lippen gedaan.
Hij knikte vol begrip nee met zijn hoofd, wat gelukkig
in zijn taal ja betekent.
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Begeleiding thuis
in de praktijk
Begeleiding gedurende de coronacrisis
Wat zijn we toch in een nare tijd terechtgekomen
sinds begin maart. Ineens was er een enorme dreiging
door een virus. Hierdoor kregen wij op vrijdag 13
maart het definitieve bericht dat alle dagbestedingen
gesloten moesten worden. Dat betekende geen
Ontmoetingscentrum, Kankantri, Hindoestaanse dagbesteding en Haags Ontmoeten meer! Het gehele
team maakte zich zorgen, want hoe lang ging dit duren
en hoe kunnen we nu verder om de cliënten toch te
kunnen blijven ondersteunen?
Allereerst moesten we zelf verhuizen van kantoor.
Doordat ook de verpleeghuizen de deuren moesten
sluiten, werden zoveel mogelijk kantoormedewerkers
gescheiden van het verpleeghuis voor de veiligheid van
de cliënten. Wij werden verhuisd naar de locatie van
de Kankantri/Hindoestaanse dagverzorging. Met elkaar
hebben we het daar ingericht als kantoor en het gezellig
gemaakt.

• De medewerkers van de ondersteunende dienst
hebben zich bezig gehouden met het maken van
allerlei presentjes voor al onze cliënten die zij dan
met de buschauffeurs hebben thuisbezorgd.

Toen kwamen wij aan op het volgende punt: ‘Hoe gaan
wij onze cliënten nu door deze periode helpen?’
We kwamen tot de volgende acties:

• De medewerkers van het Haags Ontmoeten hebben
wekelijks telefonisch contact gehouden met de
vaste cliënten van Haags Ontmoeten. Ook hebben
zij een aantal cliënten regelmatig thuis bezocht.

• De begeleiders van de dagbestedingen gingen
zoveel mogelijk bij de cliënten thuis op bezoek om
daar de individuele begeleiding voort te zetten.
Dit kon van alles zijn: gezellig een praatje maken,
boodschappen doen of kleine probleempjes oplossen. Het bestrijden van de eenzaamheid was
uiteindelijk het allerbelangrijkste doel.
• De casemanagers zijn ook zoveel mogelijk intensief
bezoeken gaan brengen bij de cliënten thuis om de
mantelzorgers te ontlasten en natuurlijk om het
contact met de cliënten goed te onderhouden.
• Onze begeleiders thuis hebben extra veel en vaak
individuele begeleiding bij de cliënten thuis geleverd
met als doel de eenzaamheid te bestrijden.

• De chauffeurs van de bus hebben veel rondritten
gemaakt met cliënten die bijna geen bezoek
thuis ontvingen. Zo zijn zij onder andere naar de
Scheveningse haven geweest en Hoek van Holland.

Naast dat wij ons op alternatieve wijze hebben ingezet voor onze cliënten, hadden onze collega’s in
het verpleeghuis ook extra handen nodig in de zorg.
Collega’s vanuit het Begeleiding Thuis team hebben
daarom de collega’s in het verpleeghuis ondersteund
door daar in het team mee te werken.
Met het verstrijken van de tijd merkten wij dat de
cliënten het thuis steeds moeilijker kregen en er dus ook
steeds meer problemen in de thuissituatie ontstonden.
Gelukkig kwam begin mei de persconferentie waar
premier Rutte vertelde dat er positieve ontwikkelingen
waren ten aanzien van de coronacrisis en er versoepelingen in de maatregelen mogelijk waren.
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Direct hebben wij toen als team de koppen weer
bij elkaar gestoken en hebben wij een planning gemaakt om de dagbestedingen op te starten in het
Ontmoetingscentrum. Op 12 mei was de eerste
ochtend dat wij weer drie cliënten een dagdeel konden
ontvangen. En wat waren de cliënten blij om elkaar
weer te zien en te spreken!! De eerste periode blijven
wij de cliënten ontvangen in het Ontmoetingscentrum.
Hierbij werken wij met een veilige planning, waarbij de
cliënten of in de ochtend of in de middag een bezoek
brengen aan het Ontmoetingscentrum.
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Hopelijk kunnen we dit snel gaan uitbreiden en kunnen
we iedereen weer ontvangen zoals we gewend waren.
Voor nu wil ik alle medewerkers van het team begeleiding ontzettend bedanken voor hun enorme inzet en
flexibiliteit! Jullie zijn toppers!
Desiree Bijker
Teamleider Begeleiding Thuis

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. Het Haags Ontmoeten is maandag tot en met zaterdag van
10.00 – 16.00 uur geopend.
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

Thuiszorg

Eric

Wonen, rondleidingen en indicaties

Chama of Leonie

Dementie of vermoeden hiervan

Lousia of Janna

Abonnement Zeker Thuis

Chama

Cliëntgegevens en regelingen

Anneke, Andrea of Angela

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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Op een veilige manier
verhuizen naar het
verpleeghuis? Dat
kan bij Stichting
Eykenburg!
Nu de coronacrisis nog in volle gang is, zijn vele
kwetsbare ouderen angstig om te verhuizen naar
het verpleeghuis. Vele van deze kwetsbare ouderen
stellen de verhuizing naar het verpleeghuis daarom
ook uit, met alle gevolgen van dien.
Opnameafdeling
Om kwetsbare ouderen toch op een veilige manier
te laten verhuizen naar het verpleeghuis, hebben wij
een opnameafdeling gecreëerd op onze locatie Het
Zamen. Voor de veiligheid van de nieuwe cliënten
en om hen toch de zorg te bieden die zij nodig
hebben, verblijven deze cliënten de eerste weken na
opname op de opname afdeling in de zogenoemde
zelf isolatie. Nadat de cliënten zijn getest op het
coronavirus monitoren wij de gezondheid van de
cliënt en kan men op een veilige manier in het
verpleeghuis verblijven. Ook op deze afdeling zijn
alle professionals voorzien van de persoonlijke
beschermingsmiddelen. Na deze periode verhuist de
cliënt naar een reguliere afdeling.
Wij vinden het belangrijk dat de cliënten op deze
afdeling zich thuis voelen. Daarom zijn de huidige
kamers aangepast, waardoor de cliënten op de
opnameafdeling een tweekamerappartement tot
hun beschikking hebben. Naast een eigen huiskamer
en slaapkamer, beschikt de cliënt ook over eigen
sanitaire voorzieningen.
Wilt u meer informatie over de opnameafdeling?
Kijk dan op onze website www.eykenburg.nl of neem
telefonisch contact op via 070 – 750 70 00.

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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Wat hebben wij de afgelopen tijd allemaal gedaan?
De afgelopen periode hebben wij het activiteitenprogramma aangepast. Door de maatregelen betreft het
coronavirus was het helaas niet mogelijk om centrale
activiteiten te organiseren voor al onze cliënten. De
cliënten uit het verpleeghuis hebben zoveel mogelijk
activiteiten op hun eigen afdeling gedaan. De cliënten
bepaalden zelf welke activiteiten zij wilden doen en deden
dit onderling en met de medewerkers van de afdeling.
Wellicht heeft u het al op onze social mediakanalen
voorbij zien komen, maar de afgelopen weken hebben
veel mensen buiten Stichting Eykenburg een steentje
bijgedragen en iets leuks voor onze cliënten georganiseerd.
Het is hartverwarmend om te zien hoeveel mensen onze
cliënten een hart onder de riem steken.
Naast de cliënten hebben ook onze professionals de
nodige waardering ontvangen voor hun inzet. Door middel
van verschillende initiatieven werden de professionals in
het zonnetje gezet door onze cliënten en hun families,
maar ook door bedrijven. Wij willen ook via deze weg
iedereen bedanken voor alle mooie initiatieven, berichten
en waarderingen voor onze cliënten en medewerkers.

De cliënten van Het Zamen hebben van de wijkbewoners heerlijke paaseitjes gekregen. De cliënten
hebben hiervan genoten!

Op Moederdag hebben alle vrouwelijke cliënten uit Huize
Eykenburg en Het Zamen een mooi plantje ontvangen van
Stichting Eykenburg. Als experiment en verassing voor
cliënten uit Huize Eykenburg, is er een speciaal bezoekuurtje
georganiseerd bij de ingang van de locatie. Op gepaste

Ingeborg heeft de cliënten uit Het Zamen en Huize
Eykenburg vanaf de straat of vanuit de tuin laten dansen.
Ook in deze periode is het belangrijk dat iedereen
voldoende blijft bewegen, en dat is gelukt! Vanuit de
appartementen hebben de cliënten fanatiek meegedaan
en hebben zij er een leuke middag van gemaakt.
Wij hebben heel veel kaarten mogen
ontvangen van buurtbewoners voor
de cliënten van Huize Eykenburg en
Het Zamen. Ook veel kinderen uit de
buurt zijn creatief aan de slag gegaan
en hebben hele leuke en mooie
kaarten gemaakt voor onze cliënten.
Deze zijn dan ook vol enthousiasme
ontvangen en allemaal gelezen.

afstand en met inachtneming van de maatregelen hebben
een aantal cliënten hun familie kunnen ontvangen voor
Moederdag. Naar aanleiding van dit geslaagde experiment,
hebben wij op deze manier meer bezoek mogen ontvangen.
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Van Canon hebben wij hele mooie
plantjes gekregen voor alle cliënten uit
Het Zamen en Huize Eykenburg. Deze
hebben een mooi plekje gekregen op
de afdelingen.

Een hele mooie actie van Rietbroek glas en
gevelonderhoud! Zij hebben een hoogwerker
beschikbaar gesteld, zodat cliënten uit Huize
Eykenburg en Het Zamen op hoge hoogte
bezoek konden ontvangen. Voor alle cliënten
en hun familieleden was het een emotioneel
weerzien!

In de tuin van Huize Eykenburg hebben Jimmy Lorje, Hans Evenboer en
Donny Leijendekkers er een gezellige middag van gemaakt. Zij hebben
diverse Nederlandstalige nummers gezongen voor de cliënten. De
cliënten hebben op de balkons staan swingen.

Café de Steegh heeft de presentjes die voor de
Paas Sjoelmiddag bedoeld waren gedoneerd
aan de medewerkers van afdeling 1 en 1a in
Huize Eykenburg.
Familieleden van een cliënt uit Huize
Eykenburg hebben als dank voor de goede
zorg in samenwerking met 12GO Biking en
Stolk Orchids hele mooie orchideeën laten
bezorgen voor alle medewerkers uit Huize
Eykenburg en Het Zamen. De orchideeën
hebben een mooie plek gekregen.

Links: De medewerkers van de zorgappartementen in Huize Eykenburg
hebben van familie-leden van een bewoner een hele lieve kaart en mooie
bloemen ontvangen als dank voor hun inzet.
Midden: Met Pasen hebben de medewerkers van de afdelingen een gezellig
Paasontbijt georganiseerd op de afdelingen. Het was een gezellig samenzijn.
Rechts: Van pizzeria l’Osteria hebben de medewerkers in Huize Eykenburg
heerlijke pizza’s en pasta’s gekregen.
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De medewerkers van Stichting Eykenburg
hebben zich de afgelopen periode allemaal
hard ingezet voor al onze cliënten. Dit was
niet altijd even gemakkelijk, maar met een
aantal aanpassingen is het hen toch gelukt!
De medewerkers zijn terecht trots op hun
werk. De dag van de verpleging heeft de
Feestcommissie van Stichting Eykenburg
aangegrepen om de medewerkers extra in
het zonnetje te zetten. Zij hebben allemaal
een leuk presentje ontvangen.
Van der Voort Potplanten uit Honselersdijk
hebben diverse mooie plantjes gedoneerd
aan de cliënten van Huize Eykenburg.

Van Toko Taartjes hebben
wij heerlijke cupcakes mogen
ontvangen!

Denise van Dorst heeft een swingend optreden
gegeven voor de cliënten in Het Zamen. Er is
hard meegezongen door de cliënten.

In Het Zamen zijn de cliënten
verwend met mooie tulpen
voor op de afdelingen.
Deze hebben zij ontvangen
van familie van een van
onze cliënten.

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.

...en worden voor mĳ bĳ
elke zorgverzekeraar
gedeclareerd!
oek
Onderz heid 2018
reden
klanttev
onze
96% vanons een 7
gaf
klanten f hoger!
o

jul i 2 0 2 0 • I NFO K R U I S PUNT

15

Prijspuzzel
‘Dagje Ontspannen’ was het juiste oplossingen van de woordzoeker van het vorige InfoKruispunt. Wij hebben vele
reacties mogen ontvangen met de juiste oplossingen. Mevr. J. Koers 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 10 augustus 2020.
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KLEURRIJK
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MUGGENSPRAY

NARCIS
PERKPLANTEN
PLANTEN
PLANTENBAK
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TULPEN
VOGELDRINKBAKJE
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VOGELS

VOORJAAR
ZOMER
ZONNEBRAND
ZONNETJE

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

