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We weten eigenlijk niet waar we aan toe zijn en ik merk dat ik 
het lastig vind om in dit voorwoord iets te kunnen zeggen over 
de stand van zaken. In de korte tijd tussen het schrijven van 
het voorwoord en het bij u op de mat rollen van het nieuwe 
InfoKruispunt kan er zo veel gebeuren en veranderen dat het 
eigenlijk weinig zin heeft hier iets over te zeggen. We blijven in 
ieder geval regelmatig de handen wassen, houden de 1,5 meter 
afstand aan en gaan verstandig om met de maatregelen en 
vrijheden.

Laat ik mij beter richten op zaken waar ik wel met zekerheid iets 
over kan zeggen.
Bijvoorbeeld dat er momenteel hard wordt gewerkt aan het 
realiseren van zogeheten ‘Leefcirkels’. Een mooie visie, waarmee 
wij met name onze PG-cliënten meer bewegingsruimte 
en -vrijheid willen bieden. Het uitrollen van de visie en de 
bijbehorende werkzaamheden en dialoogbijeenkomsten 
kwamen door de coronacrisis een aantal maanden stil te liggen, 
maar inmiddels is de realisatie weer in volle gang. In deze editie 
van het InfoKruispunt leest u meer over de stand van zaken en 
wat de visie Leefcirkels nu eigenlijk inhoudt.

Misschien heeft u de steigers al zien staan of heeft u het (hopelijk 
niet te erg) gehoord: aan de kant van de Perziklaan wordt de 
bovenste verdieping van Huize Eykenburg verbouwd tot een 
nieuwe extra echtparenafdeling. Enige jaren geleden opende 
wij deze unieke woonvorm al aan de kant van de Druivenstraat. 
Echtparen of stellen, waarvan slechts één van de twee een 
indicatie heeft voor verpleeghuiszorg, kunnen zodoende toch 
samen wonen in een tweekamerappartement. De woonvorm is 
vrij uniek in de regio en de vraag ernaar is dan ook hoog.

Kortom, bij Stichting Eykenburg draait alles inmiddels weer op 
volle toeren. Hopelijk kunnen we deze positieve tendens blijven 
doorzetten.

Veel leesplezier toegewenst.

Alex Reede
Raad van Bestuur 

Het blijft een onzekere tijd!
De coronacrisis kwam, 

maatregelen werden 
getroffen, maatregelen 

werden versoepeld, het
 leek even rustig en toen 

liepen de besmettingen in 
Nederland weer op.

Voorwoord
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Korte berichten
Najib Ahmali over de vloer

In juni bracht Najib Ahmali met zijn muziekprogramma 
Najib’s Muziekboeket een bezoekje aan Huize Eyken-
burg om cliënten een hart onder de riem te steken 
in coronatijd. Vooraf hadden familie en vrienden van 
onze cliënten al verzoeknummers ingediend, welke 
uiteindelijk op donderdag 18 juni door Najib en zijn 
band ten gehore werden gebracht. Wegens de afsluiting 
van het verpleeghuis waren er geen familie en vrienden 
van cliënten aanwezig, maar via het youtube kanaal van 
Focus and Fun konden zij meekijken en meeluisteren! 
Het zonnetje scheen en in de binnentuin was het dan 
ook al snel gezellig!

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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Extra echtparenafdeling erbij!

Wellicht heeft u de steigers al zien staan! Op dit 
moment wordt op de bovenste etage van Huize 
Eykenburg aan de kant van de Perziklaan een tweede 
echtparenafdeling gerealiseerd.

Een aantal jaar geleden opende wij met trots de woon-
eenheid Klavertje vier, eveneens gelegen op de bovenste 
etage, maar dan aan de kant van de Druivenstraat. In de 
regio was toentertijd al veel vraag naar mogelijkheden 
voor echtparen, waarbij slechts een van de twee een 
indicatie voor opname in het verpleeghuis had. Met 
het openen van Klavertje vier kwamen wij op unieke 
wijze tegemoet aan de behoefte van deze echtparen of 
stellen om toch samen te kunnen blijven wonen.

En het gaat goed met deze afdeling. Zo goed zelfs 
dat er een constante wachtlijst is ontstaan en wij 
enige tijd geleden besloten om de groeiende vraag 
te beantwoorden in de vorm van een tweede echt-
parenafdeling.

Met het uitbreken van de coronacrisis en het afsluiten 
van de verpleeghuizen voor bezoekers, werd begin 
dit jaar een streep gehaald door de voortgang van dit 
project, nog voordat de bouwvakkers goed en wel aan 
de slag konden. Gelukkig zijn de verpleeghuizen weer 
open en kon er vorige maand dan eindelijk worden 
aangevangen met de werkzaamheden.

Net als bij Klavertje vier gaat het ook op de nieuwe 
afdeling om tweekamerappartementen, voorzien van 
eigen woonkamer, slaapkamer, badkamer en kitche-
nette. Zoals het er nu naar uitziet zal de nieuwe afdeling 
haar deuren openen begin 2021. Met de wens ‘samen 
oud te worden’ bedoeld uiteraard niemand: ‘Tot een 

van ons twee iets krijgt en de ander niet.’ Met deze 
extra echtparenafdeling willen wij echtparen en stellen 
de mogelijkheid bieden daadwerkelijk zo lang mogelijk 
samen te blijven. We kijken uit naar de feestelijke 
opening van de nieuwe echtparenafdeling!

Volgt u ons al op sociale media?

@StichtingEykenburg

@stichting-eykenburg

@Stichting Eykenburg

@StEykenburg

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.
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Na een periode in het voorjaar waar de afdeling niet 
verlaten mocht worden en er geen bezoek mocht 
komen, zijn we gelukkig toch de goede kant op gegaan 
en kunnen er weer activiteiten opgestart worden buiten 
de afdeling.
De binnentuin van Huize Eykenburg en de daktuin bij 
Het Zamen verleenden zich prima voor verschillende 
activiteiten en zijn deze zomer vaak bezocht door onze 
cliënten om er toch even tussenuit te zijn. Met een 
drankje of verkoelend ijsje was het heerlijk vertoeven 
daar.

Ook het restaurant was een tijdje gesloten, maar ook 
hier kan weer gegeten worden. Uiteraard wordt hier 
rekening gehouden met voldoende afstand voor zowel 
cliënten en bezoekers als voor medewerkers. Ze zijn in 
het restaurant daarom blij dat ze weer gasten mogen 
ontvangen en doen extra hun best om het u naar de zin 
te maken.
Het toetje wordt regelmatig voorzien van een heerlijke 
toef slagroom, de zomerkoninkjes zijn al voorbijgeko-
men en ook de Nieuwe Haring werd aangeboden.

Mogelijk heeft u vanuit de tuin van Huize Eykenburg 
al een glimp opgevangen van de mooie kookstudio 
“Saartje” U waant zich even helemaal terug in die goede 
oude tijd, compleet met de gordijntjes en inrichting van 
toen.

Wanneer u dit leest zullen er de eerste heerlijke cakes 
en koekjes al gebakken zijn en wordt er met regelmaat 
lekker gekookt samen met de cliënten. Vanuit afdeling 
welzijn is een team opgezet met betaalde en onbetaalde 
professionals om dit goed te kunnen begeleiden.
Er zullen diverse kookclubs opgericht worden, zodat die 
gehaktbal die een cliënt voeger zelf zo lekker maakte, 
nog eens lekker kan worden klaargemaakt.

Of wat dacht u van een Surinaamse roti, waar die ene 
cliënt alleen het beste recept van kent? 

De kookstudio is er ook om gewoon nog eens piepers 
te kunnen schillen, boontjes te doppen en of gezellig 
samen te koken, om daarna in de kookstudio in een 
heel andere ambiance van de eigengemaakte maaltijd 
te kunnen genieten. Maar ook als cliënten helemaal 
niet van koken houden, maar wel van lekker eten is dit 
een plek die zij zeker mogen bezoeken. Wie weet wat er 
zojuist uit de pan of oven komt om te kunnen proeven.

Ook de dagelijkse warme maaltijden op de afdeling 
staan onder de aandacht. Een aantal aspecten hiervan 
worden besproken in de menucommissie. Van beide 
locaties is er bij het overleg iemand aanwezig, die zich 
bezighoudt met het aandachtsveld voeding. 

Het gaat dan met name om de variatie in de maaltijd en 
de portiegrootte, maar ook de wijze van bereiden op de 
afdeling en het serveren van uw maaltijd. We zijn altijd 
op zoek naar manieren om ook hier te kijken wat we 
kunnen verbeteren. 
Wat kunnen we anders doen? Wat willen de cliënten en 
hoe kunnen wij dit aanbieden?

En ook die gastvrouw of gastheer maakt een groot 
verschil, wanneer zij haar werk doet met een glimlach!

“Met een glimlach smaakt die 
maaltijd nog nét iets beter!”
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‘Onze cliënten en onze medewerkers beleven elke dag 
als waardevol en betekenisvol.’ Stichting Eykenburg 
draagt haar missie uit bij het nemen van beslissingen, 
bij afspraken die worden gemaakt en in de dagelijkse 
werkzaamheden. Belangrijk bij het beleven van je dag 
als waardevol en betekenisvol is het gevoel van vrijheid 
en veiligheid. Dit lijkt voor velen van ons zo van-
zelfsprekend, maar voor onze cliënten van ‘gesloten’ 
afdelingen kent de term ‘vrijheid’ op dit moment 
beperkingen doordat bijvoorbeeld de deur van de 
afdeling door de cliënt zelf niet kan worden geopend 
en hij ook niet zelfstandig de afdeling af kan. Voor 
enkelen is dit passend bij de situatie en voor de cliënt 
zelfs wenselijk, maar dit geldt zeker niet voor iedereen. 
Met het project Leefcirkels vertaalt Stichting Eykenburg 
haar missie naar een visie.

Projectmatige uitwerking van de visie
In de visie Leefcirkels wordt de vrijheid van zogeheten 
PG-cliënten op maat en persoonsgericht vergroot. Dit 
gebeurt in fases, waarbij afdelingen aan elkaar worden 
gekoppeld en tussendeuren niet meer standaard zijn 
afgesloten. Dit biedt cliënten de mogelijkheid om van de 
eigen afdeling af te gaan en zelfs gebruik te maken van 
de binnentuin en/of andere openbare ruimtes in onze 
locaties. In een eventuele laatste fase is het zelfs niet 
ondenkbaar dat de cliënt het pand uit kan. Uiteraard 
staat veiligheid hierbij voorop en zijn de mogelijkheden 
afgestemd met en/of op de cliënt zelf. Dankzij slimme 
technologie zal de leefcirkel voor de een groter zijn dan 
voor de ander.
Mede op grond van positieve ervaringen met soort-
gelijke projecten in Nederland, wil Stichting Eykenburg 

ook bijdragen aan het gevoel van vrijheid en het 
ervaren van een zo ‘normaal’ mogelijk dagelijks leven. 
Om meer over de voor- en nadelen te weten te 
komen zijn de leden van de stuurgroep samen met 
het managementteam en het bestuur van Stichting 
Eykenburg op bezoek geweest bij zorgorganisatie Tante 
Louise in Bergen op Zoom waar zij al jaren ervaring 
hebben met deze werkwijze en cliënten genieten van 
de vrijheden en mogelijkheden.

Vragen en veiligheid
Uiteraard zal deze nieuwe visie van een ieder vragen 
‘anders te denken’ en dat kan best spannend zijn. Wat 
als mijn moeder de weg kwijt raakt in het pand? Wat 
als mijn broer niet op tijd terug is om zijn medicijnen 
te krijgen? Misschien loopt mijn vader wel weg, kan 
dat? Allemaal vragen waar over is nagedacht en waar 
tijdens de dialoogbijeenkomsten met familieleden over 
is gesproken. Daarnaast vraagt het ook van de mede-
werkers een andere manier van werken. Hoe zorgen 
we ervoor dat iedereen weet wie wie is en waar die 
cliënt die de gastafdeling komt oplopen eigenlijk 
thuis hoort. Kunnen we alle cliënten ‘kennen’ en 
weten wat we kunnen verwachten? Hoe kunnen wij 
hen persoonsgericht blijven benaderen? Ook met 
de medewerkers zijn wij de dialoog aangegaan om 
gezamenlijk te komen tot ideeën en inzichten en om 
vragen te beantwoorden.
Voorop staat dat deze visie een verrijking moet zijn 
voor onze cliënten, hetgeen zal bijdragen aan een 
waardevolle en betekenisvolle beleving van elke dag. 
En dat uiteraard met veiligheid voor een ieder als 
uitgangspunt.

Leefcirkels: Leefcirkels: vrijheid en veiligheid



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 1967.

19671967
Op 10 januari geven prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven elkaar het ja-woord. Het 
huwelijk vindt plaats in Den Haag en het paar wordt in de echt verbonden door burgemeester 
H.A.M.T. Kalfschoten. Het kerkelijk huwelijk wordt ingezegend door prof. H. Berkhof in de St. 
Jacobskerk.

Het in 1966 opgerichte D66 doet voor het eerst mee aan de Tweede Kamerverkiezingen. De partij 
van lijsttrekker Hans van Mierlo wordt de grote winnaar en komt met zeven zetels in de Tweede 
Kamer. De KVP is met een verlies van acht zetels de grote verliezer. Uiteindelijk zal het kabinet de 
Jong gevormd worden, de deelnemende partijen zijn de KVP, VVD, ARP en CHU. 

De winnaar van het WK allround schaatsen voor mannen wordt de Nederlander Kees 
Verkerk. Op de tweede plek eindigt de Nederlander Ard Schenk. De winnares van het 
WK allround schaatsen wordt de Nederlandse Stien Kaiser.

Kroonprinses Beatrix en prins Claus worden ouders. Willem-Alexander wordt geboren 
in het Academisch Ziekenhuis in Utrecht, hij is vanaf zijn geboorte de tweede in lijn van 
troonopvolging. De prins wordt gedoopt in de St. Jacobskerk in Den Haag. 
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Winnaar van de gouden Televizier-Ring wordt de Vara met ‘Ja zuster, nee zuster’.

In het VPRO programma Hoepla toont de 21 jarige actrice Phil Bloom het eerste vrouwelijke 
bloot op de Nederlandse televisie. Het fragment leidt tot opschudding, er worden zelfs 
Kamervragen over gesteld. De VPRO beëindigt het televisieprogramma voortijdig.

De Top vijf hits van 1967
1. Waarom heb jij me laten staan? - De Heikrekels
2. San Francisco - Scott McKenzie
3. This is my song - Petula Clark / Harry Secombe
4. Het land van Maas en Waal - Boudewijn de Groot
5. I’m a believer - The Monkees
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Ik zit met 3 dames in de bus. Een kijkt altijd naar 
buiten, maar reageert altijd op gesprekken. Een 
tweede kijkt naar buiten en neemt niet deel aan 
gesprekjes, tenzij je haar actief betrekt.
De derde, ik noem haar even Shaun, zit altijd op 
de praatstoel. Zij is eenzaam thuis, dat merk je, 
alhoewel ze zat aanloop heeft van haar kinderen. 
Zij geniet van de “Soos” zoals ze de dagbesteding 
noemt. We rijden naar huis. Shaun begint meteen.
 
S: Zeg JP, luister eens even, ben jij wel eens 
chagrijnig? Je hebt altijd een goed humeur, lijkt het.
Ik: Ja, dat heb ik wel eens, een slecht humeur, net als 
iedereen, denk ik.
S: Maar niet bij ons?
Ik: Nope, niet bij jullie, want ik vind rijden in de bus 
fijn en ontspannend. 
S: Het maakt voor ons de ritjes al leuk als we naar de 
Soos gaan. Eigenlijk begint het al als ik instap. Moest 
je lang op mij wachten?
Ik: Nee hoor, 2 minuutjes.
S: Mooi, zeg chauffeur, wat gaat u eten vanavond?
Ik: Ik denk pasta.
S: Oh lekker, gaat u koken?
Ik: Nee, dat heb ik al gedaan. De saus ligt in de 
vriezer. Die warm ik op in de magnetron. De pasta 
kook ik wel.
S: Wat voor pasta? 
Ik: Dat weet ik nog niet, dat beslis ik als ik voor het 

keukenkastje sta. Misschien spaghetti of macaroni.
S: Schelpjes kan ook.
Ik: Ja of fusilli of penne. 
S: Oh ja lekker!
Ik: Ik heb ook nog vlindertjes, ook lekker.
S: Oh ja, er zijn ook nog gevulde schelpjes, die zijn zo 
lekker, daar heb ik zin in.
Ik: Zekers, ook lekker, of verloren schelpjes, daar hou 
ik van.
S: Verloren schelpjes, dat ken ik niet. Is dat lekker?
Ik: Dat weet ik niet, ik ben ze kwijt.
Ik dacht toen even dat de ramen naar buiten bolden. 
Een werkelijk bijzonder hard en langdurig lachsalvo 
was mijn deel van alle 3.
S: Dat was een geweldige grap, ik zag het niet 
aankomen! De andere 2 beaamden het luidruchtig. 

Bij binnenkomst in de bus van een klant vraag ik aan 
hem:
“Goedemorgen Sjaak, alles goed met je?”
Hij antwoordt : “Mwah”. 
Ik: Is je zoon bij je thuis?
Sjaak: Hoe weet jij dat !?
Ik: Hij nam net de telefoon aan toen ik belde.
Sjaak: Oh, vandaar.
Ik: Heb je gezellig koffie met hem gedronken?
Sjaak: Nee, door dat geouwehoer ben ik dat ook 
misgelopen, en nou ben ik veroordeeld tot dat 
slootwater van jullie.

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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Voor veel mensen was de corona-periode die achter 
ons ligt behoorlijk afzien. Voor onze cliënten van de 
dagbesteding was dit misschien zelfs nog een graadje 
lastiger. Medewerkers van onze dagbestedingen heb-
ben dan ook alle zeilen bijgezet, zodat zij op veilige 
wijze weer met onze cliënten aan de slag konden 
gaan. Uiteraard moesten er wat maatregelen worden 
getroffen.

Ontmoetingscentrum
In het Ontmoetingscentrum hebben we de indelingen 
en planning zo aangepast dat er dagelijks maximaal 8 
cliënten aanwezig zijn, waardoor de 1,5 meter afstand 
kan worden geborgd. Dat was wat gepuzzel en cliënten 
waren soms wat huiverig, maar gelukkig hebben we 
nu weer 6 dagen per week gezellige groepjes bij elkaar 
die allerlei leuke activiteiten met elkaar ondernemen, 
zoals bijvoorbeeld de wekelijkse wandeling naar 
de paarden of het bewegen in het atrium onder de 
bezielende leiding van onze onbetaalde professional 
Diny Waagenaar.

Hindoestaanse dagbesteding en Kankantri
Voor de Hindoestaanse dagbesteding en de Kankantri 
was het aanvankelijk wat gecompliceerder om weer te 
starten. Hun ruimte, gelegen buiten het verpleeghuis, 
bood tijdelijk werkplekken aan kantoormedewerkers 
die, door de afsluiting van het verpleeghuis, niet op 
hun eigen plek aan de slag konden, maar die gelet op 
de aard van de werkzaamheden, ook niet thuis konden 
werken. De oplossing werd gevonden in een goede 
afstemming met apetito, de uitbater van het restaurant 
in Het Zamen. Zij boden een gedeelte van het restaurant 
aan voor de dagbesteding. Uiteraard met in achtneming 
van alle geldende maatregelen. Een gebaar waar wij 
dankbaar gebruik van maken. 

Haags Ontmoeten
Ook voor het Haags Ontmoeten, die eveneens haar plek 
tijdelijk heeft moeten afstaan, is een goed alternatief 
gevonden. Ook hier biedt het restaurant in Het Zamen 
de oplossing. Het afgescheiden deel achterin is ruim 
genoeg om er maximaal 15 cliënten te ontvangen. Het 
Haags Ontmoeten is dan ook weer 5 dagen per week 
geopend tussen 10.00 en 16.00 uur.

Wij willen apetito enorm bedanken voor hun 
medewerking en meedenken. Mede dankzij hen 
kunnen wij onze cliënten weer gezellige dagen op de 
dagbestedingen bieden!

De volgende stap is het bieden van dagbesteding 
op zaterdagen. Per ingang van 1 oktober a.s. zijn alle 
dagbestedingen dan ook 6 dagen per week geopend, 
van maandag tot en met zaterdag. Wat ons betreft een 
lang gekoesterde wens die in vervulling gaat.

De dagbestedingen zijn weer opgestart!

Wandelen naar de paarden

Bewegen op 1.5 meter in het atrium Knutselen
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Het 
Ontmoetingscentrum 
& Haags Ontmoeten

55 h e e rl ijk e  h e e rl ijk e 
  m a a l tijde n  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.

Cliënten van Eykenburg krijgen  

10% korting op alle vervolgbestellingen.  

Kijk voor de overige actievoorwaarden op  

www.apetito.nl/proefpakket

Direct bestellen:
0800 - 023 29 75

of ga naar 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:

  202-0320-1738

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

PROBEER NU
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 tijdelijk in het restaurant 
van Het Zamen 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

Meer info: 070 - 750 70 00 | www.eykenburg.nl
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Huize Eykenburg
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Diabetes
Meters, teststrips en lancetten

Stomamateriaal
Colo-, Ileo- en Urostoma's

Wondzorg
Huidverzorging en -bescherming

Hygiëne & Desinfectie
Huidverzorging en -reiniging

Incontinentie
Absorberend & Afvoerend

6,9

Al mĳn medische
hulpmiddelen haal ik
tegenwoordig bĳ één

leverancier....

...en worden voor mĳ bĳ
elke zorgverzekeraar

gedeclareerd!

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

079 - 361 0081 of info@eldercare.nl.

96% van onze

klanten ga
f ons een 7

of hoger!

Onderzoe
k

klanttevre
denheid 2018

11.00 – 12.15 uur Biljarten  Huize Eykenburg, Het Restaurant
14.30 – 16.00 uur Zangkoor  Huize Eykenburg, Het Restaurant 
   (oneven weken)

Dinsdag

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

Woensdag

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

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

Vrijdag

14.00 – 16.00 uur Klaverjassen  Huize Eykenburg, Het Restaurant
16.00 – 17.00 uur Engelse les  Huize Eykenburg, 1e etage tegenover 
   kamer 1125

Maandag



In de restaurants vinden ook speciale maaltijden plaats de komende maanden:
Themadiner Koud-warm buffet € 11,50 24 september  16.00- 18.00 uur in HZ / 18.00-20.00 in HE
Frites met kibbeling € 7,50  25 september  12.00 -14.00 uur op beide locaties
Themadiner Stamppotten proeverij € 11,50 29 oktober 16.00 -18.00 uur in HZ / 18.00-20.00 in HE
Frites met kibbeling € 7,50 30 oktober 12.00 -14.00 uur op beide locaties
Themadiner wild en goulash proeverij € 11,50 26 november 16.00- 18.00 uur in HZ / 18.00-20.00 in HE
Frites met kibbeling tussen € 7,50 27 november 12.00 -14.00 uur op beide locaties

Activiteiten in de restaurants van Het Zamen en Huize Eykenburg

Het Zamen (incl. Haags Ontmoeten)
10.30 – 11.30 uur Sjoelen   Centrale hal
10.30 – 12.00 uur Crea-ochtend  Het Zamen, 1e etage kamer 1042
10.30 – 12.00 uur  Tafeltennis   Centrale hal
14.30 – 15.30 uur  Geheugentraining
14.00 – 16.00 uur  Bingo ( 1x per maand)
14.30 – 16.00 uur  Koersbal    Centrale hal uitgesteld t.n.o.

Maandag

10.30 – 12.00 uur  Crea-ochtend   Haags Ontmoeten
10.30 – 11.30 uur Darten  Het Zamen, Haags Ontmoeten
10.30 – 11.30 uur  Kegelen  Centrale hal
14.00 – 15.30 uur  Kleuren van vroeger   Ontmoetingscentrum
14.00 – 15.30 uur  Silverfit fietsen  Centrale hal

Dinsdag

10.45 – 11.30 uur Bewegen op muziek   Centrale hal
12.30 – 14.30 uur Tafeltennis   Centrale hal
13.30 – 15.30 uur Spelletjesmiddag 
 (triominos/jokeren enz.)
14.00 – 15.30 uur Geheugentraining   Ontmoetingscentrum
14.00 – 15.00 uur Hulp met de computer/ Centrale hal
 tablet/mobiele telefoon 

Woensdag

10.00 – 11.30 uur Biljarten  Het Restaurant
10.00 – 12.00 uur  Silverfit  Het Zamen, Het Atrium
10.30 – 11.30 uur Kun je zingen... zing dan mee!  Het Restaurant
13.30 – 15.30 uur Crea-middag   Dagbesteding Kankantri/Laksmi
13.30 – 15.30 uur Dassen en mutsen breien  Haags Ontmoeten
 voor dak- en thuislozen 
14.00 – 15.30 uur Wool for Warmth  Het Zamen, 
   Huiskamer Piet Mondriaan  

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

Donderdag

10.00 – 11.30 uur  Beautytochten 
 (handmasker/nagels lakken, enz.)
10.00 – 11.30 uur  Crea-ochtend  Het Zamen, Haags Ontmoeten
10.00 – 11.30 uur  Geheugentraining  Het Ontmoetingscentrum
10.45 – 11.30 uur  Bewegen op muziek   Centrale hal
12.30 – 14.30 uur  Tafeltennis   Centrale hal
14.30 – 16.00 uur  Happy Hour: 2e drankje gratis!  Haags Ontmoeten

Vrijdag

14.00 – 16.00 uur Filmmiddag   Ontmoetingscentrum
   (oneven weken)

Zaterdag

Voor cliënten van Huize Eykenburg is het mogelijk om gebruik te maken van de bus van Stichting Eykenburg. 
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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 of Xavier

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



Prijspuzzel
‘Laat de zomer maar komen’ was het juiste oplossingen van de woordzoeker van het vorige InfoKruispunt. Wij 
hebben vele reacties mogen ontvangen met de juiste oplossingen. Mevrouw E.H. Ehlers uit Den Haag kwam als 
winnaar uit de bus en ontvangt van ons een cadeaubon. Van harte gefeliciteerd, de cadeaubon is naar u onderweg! 

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

L I D O K O R K D W E G

A S C H A A P R A R L N

N C H I M P A N S E E A

Z O L I F A N T F E S N

E P A R P D E F W B C J

B E A L D L U A T S H I

R W J A L B S P I J I W

A I U E R B H A J I L Z

N I Z E E D O N G E D R

R A T E E E O D E N P E

G A R T U L R A R I A V

W F L A M I N G O N D E

CHIMPANSEE
EVERZWIJN
FLAMINGO
GAZELLE

IJSBEER
KROKODIL
LEEUW
NEUSHOORN

NIJLPAARD
OLIFANT
PAARD
PANDA

SCHAAP
SCHILDPAD
TIJGER
WASBEER

WATERBUFFEL
ZEBRA
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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.
 

Huishoudelijke hulp nodig?


