
KRUISPUNT

De teamleiders van 
Stichting Eykenburg

Kerst 2017

Dementie en voeding

I N F O

1 3 E  J A A R G A N G ,  N U M M E R  3 ,  D E C E M B E R  2 0 1 7U I T G A V E  V A N  S T I C H T I N G  E Y K E N B U R G  D E N  H A A G



InfoKruispunt
13e jaargang, nummer 3
December 2017

InfoKruispunt is een uitgave van 
Stichting Eykenburg en verschijnt 
drie keer per jaar voor cliënten, 
medewerkers, vrijwilligers en 
externe relaties van Stichting 
Eykenburg. 

Oplage: 2.000 exemplaren

REDACTIE
Monica Akse
Karin Baak
Desiree Bijker
Lini Mattijssen-Baeten
Leonie de Roo
Yvonne Verbeek
Leny van der Vliet

Kopij kunt u  toesturen naar:
Stichting Eykenburg
Redactie Infokruispunt
Postbus 64627
2506 CA Den Haag
E-mail: redactie@eykenburg.nl
Telefoon: 070-7507000

VORMGEVING EN DRUK:
Auke Communicatie

FOTOGRAFIE
Medewerkers Eykenburg

EINDREDACTIE EN PRODUCTIE
Yvonne Verbeek

De redactie kan kopij inkorten, 
aanpassen of weigeren. 
Uitgever en redactie zijn niet 
verantwoordelijk voor uitspraken 
van personen.  Aan de inhoud 
kunnen geen rechten worden 
ontleend.

© Stichting Eykenburg 2017

BEZOEKADRES
Huize Eykenburg, 
Kruisbessenstraat 12, 2564 VD 
Den Haag

Het Zamen, Esperantostraat 12, 
2518 LH Den Haag

ADVERTEREN
nancy.nbsales@ziggo.nl

2
P A G I N A

INHOUDSOPGAVE
Colofon ...........................................................................................2

Voorwoord.....................................................................................3

Korte berichten ............................................................................4

Nationale Ouderendag .............................................................7

De teamleiders van Stichting Eykenburg............................8

Neemt u gerust contact met ons op ................................11

Casemanagement: vanuit de praktijk ...............................13

Kerst .............................................................................................14

Ontmoetingscentrum Segbroek .........................................16

Terug naar het jaar… ...............................................................17

Eenmalige activiteiten en themadiners ...........................18

Vaste activiteiten .....................................................................19

Puzzel ...........................................................................................20

AGAAT biedt één aanspreekpunt bij 
verhuizing, handymandiensten, schoonmaak 
en woninginrichting. We hebben een ruime 
keuze aan behang, verf, vloeren, gordijnen, 
inbetweens, vitrages, binnenzonwering 
en horren. Wij regelen voor u de woning-
inrichting van A tot Z, met eigen vakmensen. 
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DE VERBOUWING OP... AGAAT 

NAM DIE ZORG VOLLEDIG WEG’

Laat u ook ontzorgen! 
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n AGAAT klust

n AGAAT administreert

n AGAAT maakt schoon
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Voorwoord
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Beste lezer,

De tijd lijkt steeds sneller te gaan. Het moment 

waarop ik het vorige eindejaarsvoorwoord schreef lijkt 

pas enkele maanden geleden. En wat is er weer veel 

gebeurd in het afgelopen jaar, zowel mooie en gezellige 

dingen als de nu eenmaal bijbehorende mindere 

gebeurtenissen. Maar… zoals u inmiddels weet kijk ik 

liever vooruit. 

Met het werven van de nieuwe teamleiders zijn wij 

bijna op formatie, waarbij ons uitgangspunt van een 

teamleider per afdeling, nu bijna is gerealiseerd. Met 

deze formatie willen wij zorgen voor meer continuïteit 

op de afdelingen en een vast aanspreekpunt voor de 

cliënten en familieleden. Met dit mooie team zijn wij 

inmiddels flink aan de slag om alle jaarplannen rond te 

krijgen en zodoende onze toekomstplannen vanuit het 

strategisch kwaliteitsplan handen en voeten te geven. 

In deze uitgave van het InfoKruispunt stellen wij alle 

teamleiders, zowel de nieuwe gezichten als de bekende, 

aan u voor.

Het komende jaar willen wij ons er ook hard voor 

maken dat u weer als vanouds kunt genieten van de 

maaltijden, zowel op de afdelingen als in de restaurants. 

Wij zijn ons ervan bewust dat de, helaas hoognodige, 

reorganisatie van de horecavoorziening niet vlekkeloos 

is verlopen. Uiteraard mag u van ons verwachten dat 

wij er alles aan zullen doen om van het eten weer het 

‘beloofde feestje’ te maken.

Rest mij u allen hele fijne feestdagen toe te wensen en 

alle goeds voor het nieuwe jaar!

Met vriendelijke groeten,
Alex Reede, Raad van Bestuur
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Korte berichten
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Familieavonden
Op dinsdag 31 oktober en donderdag 2 november organiseerde 
Stichting Eykenburg in respectievelijk Huize Eykenburg en Het 
Zamen een informatieavond voor familieleden van cliënten van onze 
verpleegafdelingen. De cliënten zelf waren uiteraard ook van harte 
welkom, onder die voorwaarde dat zij zelfstandig of met behulp van 
de familie naar het restaurant konden komen. Helaas bleken niet 
alle genodigden de uitnodiging te hebben ontvangen, waardoor de 
opkomst wat lager was dan gehoopt. Ondanks dat, kijken we toch 
terug op twee geslaagde avonden. Middels sprekers en diverse standjes 
werden gasten geïnformeerd over diverse zaken en met een hapje en 
een drankje en de muzikale inbreng van de Zingende Slager en Wim 
Schindler werd het al snel gezellig. Aan het eind van de avond stond 
voor een ieder een leuk gevulde Goodie Bag klaar. Het succes van de 
avond bleek gelukkig uit de mooie woorden op de evaluatieformulieren 
en met wat verbeterpunten op zak willen wij hier voor een volgende 
keer een nog groter succes van maken. Wij houden u op de hoogte!

Belevenistafel
Op dinsdag 15 augustus werd in Huize Eykenburg de 
Belevenistafel officieel in gebruik genomen. Tijdens de onthulling 
door de dames Van Zijl en Schurman van Stichting Vrienden van 
Stichting Eykenburg werden de donateurs in het zonnetje gezet 
en werd een korte demonstratie gegeven. 
De Belevenistafel is aangeboden door: Stichting Vrienden van 
Eykenburg, Stichting RCOAK, Het Haags Groene Kruis Fonds, 
Stichting Ab Laane en Het Nationaal Ouderenfonds 

Afscheid  
Durkje Haijma
Na vele jaren via Novicare als 
arts verbonden te zijn geweest 
aan Stichting Eykenburg, was 
Durkje Haijma voor velen een 
bekend gezicht. Inmiddels heeft 
zij te kennen gegeven haar 
werkzaamheden voor Novicare 
te beëindigen en daarmee ook 
afscheid te moeten nemen 
van de cliënten van Stichting 
Eykenburg. Uiteraard wensen wij 
Durkje het allerbeste en danken 
wij haar voor de goede zorg.

Geslaagd!
Afgelopen maand is er weer 
een groep medewerkers van 
onze extramurale huishouding 
geslaagd voor het diploma 
Thuishulp A. Hartstikke goed, 
gefeliciteerd!

U bent 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. Op www.zorgkaartnederland.nl kunt u uw ervaringen 
een stem geven. 



Grieks buffet’
Zoals u inmiddels wel weet verzorgen wij nog steeds maandelijks op 
beide locaties een overheerlijk thema-diner. In oktober kreeg het buffet 
een Grieks tintje en in Huize Eykenburg was dit keer fotografe Gaby Rosa 
Sobral aanwezig om de gezelligheid vast te leggen. Bent u er de volgende 
keer ook bij? Kijk voor de data en thema’s op bladzijde 18 van dit blad.

Afscheid 
Lini Mattijssen-
Baeten als onaf-
hankelijk voorzit-
ter cliëntenraad

Onlangs heeft onafhankelijk 
voorzitter van de cliëntenraad, 
mevrouw Lini Mattijssen-
Baeten, te kennen gegeven te 
gaan verhuizen naar het mooie 
Brabantse, waardoor zij haar 
functie binnen de cliëntenraad 
moet neerleggen. Een goede 
opvolger is gevonden in de heer 
René Offers. Een bekende binnen 
de cliëntenraad, die inmiddels 
in aanmerking komt voor deze 
onafhankelijke functie. Uiteraard 
danken wij mevrouw Mattijssen-
Baeten voor haar inzet de afge-
lopen jaren. Samen met haar 
mederaadsleden heeft zij er met 
haar ervaring en bevlogenheid 
alles aan gedaan om het beste 
voor de cliënten en de stichting 
te bewerkstelligen. 

Project Wondzorg 
In april 2016 is binnen Stichting Eykenburg het project Wondzorg van 
start gegaan. Een aantal medewerkers heeft zich weten te specialiseren 
tot wondverpleegkundige en wordt gecoacht door een medewerker van 
Wond&Zo. Met de kennis en ervaring die onze wondverpleegkundigen 
in de afgelopen periode hebben opgedaan begeleiden zij op hun beurt 
collega’s op de afdelingen. In samenwerking met de arts, ergotherapeut, 
diëtiste en fysiotherapeut wordt een compleet behandelplan opgesteld 
zodat de cliënt zo min mogelijk hinder ervaart van zijn of haar wond. 
Dit gebeurt samen met verzorgenden en verpleegkundigen op de afde-
lingen die als ‘aandachtsvelders wondzorg’ zijn aangesteld. Uiteraard 
worden zij extra geschoold om deze rol te vervullen. Het project heeft 
ervoor gezorgd dat iedereen die bij wondzorg betrokken is beter weet 
waar hij/zij op moet letten en hoe er geregistreerd moet worden. Ook 
de bevoorrading en het pakket met wondverbandmiddelen is aange-
past zodat niemand mis grijpt en iedereen goed weet wat te doen als er 
een wond ontstaat bij een bewoner. De bewoners hebben minder last 
van (langdurige) wonden doordat er sneller preventieve maatregelen 
worden getroffen en de verzorgenden/ verpleegkundigen beter actie 
kunnen ondernemen bij het ontstaan van wonden. Dit project heeft 
inmiddels zijn meerwaarde bewezen voor zowel de 
cliënten als voor Stichting Eykenburg.

Uitreiking de Gouden Bordjes 
Tijdens de jaarlijkse uitreiking van de Gouden Bordjes 
heeft Stichting Eykenburg voor de restaurants van 
beide locaties een Zilveren Bordje in de wacht weten 
te slepen. Uiteraard zijn wij hier enorm blij mee!
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Gezocht: Leden voor de cliëntenraad! 
Bent u cliënt of heeft u banden met Stichting Eykenburg en wilt u graag meepraten en meedenken over 
uiteenlopende zaken, zoals bijvoorbeeld het beleid van de stichting? Dan is de cliëntenraad misschien iets 
voor u! Maak uw interesse kenbaar via cliëntenraadeykenburg@eykenburg.nl of bel naar 070-7507370.
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ELDERCARE WENST U FĲNE FEESTDAGEN EN EEN GELUKKIG NIEUWJAAR!
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Zo was er op vrijdag 6 oktober “Verwendag” in Huize Eykenburg, 
waarbij onze cliënten echt verwend werden met allerlei lekkernijen en 
optredens. Vanaf 10.00 uur stonden medewerkers van ons restaurant 
klaar met koffie, thee en heerlijke gebakjes.
De ochtend werd geopend met een leuke show van “Koffertijd”. 
Mevrouw Irma van der Heijden verzorgde met een koffer vol 
voorwerpen, zoals spellen, foto’s en filmpjes, een onvergetelijke 
ochtend vol met herinneringen aan vroeger. Daarnaast werden er, 
onder begeleiding van een gitarist, liedjes van vroeger uit volle borst 
meegezongen. 
Na de lunch werd het restaurant klaargemaakt voor een optreden 
van het Heijdse Vismaatjeskoor. Het koor verscheen in traditionele 
klederdracht van het voormalig vissersdorp Ter Heijde Aan Zee. 
Het repertoire van het Vismaatjeskoor bestaat voornamelijk uit 
Nederlandstalige zeemansliederen. Ook tijdens dit optreden is er vrolijk 
meegezongen door iedereen. Om in de visserssfeer te blijven werd er in 
de pauze getrakteerd op overheerlijke haring.

Ook in Het Zamen was het feest in de vorm van een open dag “Samen 
in Het Zamen”. Het Atrium werd voor deze gelegenheid omgetoverd 
tot marktplein met informatiekraampjes van diverse organisaties. 
Een doorlopend programma van optredens en presentaties van onder 
andere Beauty voor de Senior en Qigong en een modeshow van Marijke 
Mode zorgden voor een gezellige sfeer. Aan muziek geen gebrek met 
optredens van het BBD-koor, Caribisch koor Wayaca, Arie Spaans en 
als afsluiter: coverband The Clarks. Ook dansliefhebbers hebben deze 
middag dus kunnen genieten. 

Al met al kunnen wij terugkijken op een geslaagde dag en onze dank 
gaat uit naar een ieder die heeft meegewerkt om deze dag tot een 
succes te maken! 

Nationale Ouderendag

Nationale Ouderendag is een jaarlijks terugkerend evenement op 
de eerste vrijdag van oktober. Uiteraard hebben wij deze dag bij 
Stichting Eykenburg niet onopgemerkt voorbij laten gaan. 



De teamleiders van   
Stichting Eykenburg
Stichting Eykenburg is de laatste maanden druk geweest met het werven van nieuwe 
teamleiders. Hadden de teamleiders in het verleden meerdere afdelingen onder zich, nu is er voor 
zo goed als alle afdelingen een eigen teamleider aangesteld. Dit geeft meer rust en continuïteit op 
de afdelingen en zo is er altijd een vast aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen van cliënten 
en mantelzorgers/eerste contactpersonen.

Nu wij op beide locaties bijna compleet op formatie zijn stellen wij alle teamleiders, zowel de 
bekende gezichten als de nieuwe gezichten, graag aan u voor.

Monica van der Linden, afdeling Paulus Potter
‘Ik ben Monica van der Linden en in 2006 ben ik gestart met mijn 
werk in Huize Eykenburg en het toenmalige Van Limburg Stirum Huis. 
Nostalgie voor sommigen en totaal onbekend voor velen op dit moment. 
Door mijn ervaring met de stichting ben ik op beide locaties inzetbaar 
en kom je mij, ondanks dat ik teamleider ben in Het Zamen, regelmatig 
ook in Huize Eykenburg tegen.
Ik vind het leuk om nu te werken met een team van nieuwe jonge 
collega teamleiders. Ik kan het goed met hen vinden en we kunnen weer 
leren van elkaar. Het gezegde blijkt inderdaad…..we zijn nooit te oud om 
te leren.’

Marieta van Dijk, wooneenheid Klavertje Vier
‘Mijn naam is Marieta van Dijk en ik ben al ruim 30 jaar werkzaam in de 
gezondheidszorg.
Sinds 1 september ben ik teamleider van wooneenheid Klavertje 4, een 
geheel nieuwe afdeling binnen Huize Eykenburg. Klavertje 4 is een uniek 
concept waar echtparen samen kunnen blijven wonen en waarbij het 
behoud van eigen regie centraal staat. Mijn prioriteit ligt bij de zorg voor 
en rondom de cliënt, rekening houdend met de normen en waarden 
van de cliënt. Als leidinggevende ben ik direct, betrokken, verbindend en 
oplossingsgericht. Ik ben ferm en duidelijk en geef leiding met oog voor de 
menselijke maat. Hard werken met een vrolijke noot is mijn motto.’

Somaya Elenbaas, afdeling 1a
‘Ik ben Somaya Elenbaas Tahan en werk sinds april dit jaar met veel 
plezier als teamleider. Reden om deze stap te maken is dat er bij 
diverse organisaties veel met zelfsturende teams wordt gewerkt. Ik 
geloof meer in zelfstandige teams met een teamleider als sturende 
factor. Mijn streven is om samen met mijn team de kwaliteit en 
continuïteit van zorg te waarborgen en hoop hier nog veel te leren.’
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Mirjam Riebeek, Extramurale Zorg (EMZ teams 3 + 4) en Hospice Claude Monet
‘Nieuw ben ik niet binnen Stichting Eykenburg, maar sinds maart 2017 ben ik van 
locatie gewisseld en nu werkzaam als teamleider/wijkverpleegkundige binnen 
het Extramurale Zorgteam (rondom) Het Zamen en daarnaast als teamleider 
van Hospice Claude Monet. Het Hospice wordt gerund door het team bestaande 
uit verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden en vrijwilligers die met elkaar 
cliënten in de laatste levensfase ondersteunen in een zo huiselijk mogelijke 
omgeving waarbij comfort voorop staat. Zelf maak ik ook onderdeel uit van het 
EMZ-team. Met elkaar dragen we zorg voor de wijkverpleging (thuiszorg) voor 
cliënten die zelfstandig in de appartementen boven Het Zamen wonen en in de wijken 
rondom deze locatie. Eigen regie, zelfredzaamheid en samenredzaamheid zijn de kernwoorden 
binnen ons team. We werken met elkaar en zo zie ik ook mijn rol als teamleider: ieder zijn rol in de 
zorg rondom de cliënt, we vullen elkaar aan en ondersteunen elkaar (net als de cliënt) daar waar 
nodig.’

Ti-Leung Tang, afdelingen begane grond en 2a
‘Ik ben Ti-Leung Tang en ben 1 november begonnen als teamleider voor twee 
inspirerende afdelingen. De passie die de collega’s voor hun vak hebben vind ik 
mooi om te zien. Die passie vertaalt zich naar een rustig en ontspannen sfeer 
op de afdelingen. Ik vind het inspirerend om te zien dat deze twee afdelingen 
echt een afspiegeling zijn van Huize Eykenburg en kijk enorm uit naar een 
leuke en leerzame samenwerking met mijn collega’s en ga mij er voor de 
volle 100% voor inzetten om het onze cliënten naar de zin te maken.’

Jim Landzaad, afdeling Pablo Picasso
‘Sinds september 2017 ben ik  werkzaam bij Stichting Eykenburg. Als teamleider 
op afdeling Pablo Picasso ben ik de spil in het web. Als aanspreekpunt voor 
mij collega’s geef ik tips en handvaten om de zorg kwalitatief zo goed mogelijk 
uit te voeren. Dit geeft mij plezier in mijn werk en maakt mij trots op mijn 
collega’s. Aan bewoners en familie bied ik een luisterend oor om zodoende het 
woonplezier zo aangenaam mogelijk te maken. Mijn werk als teamleider geeft 
mij energie en plezier, zodat ik altijd met een glimlach naar mijn werk ga.’

Wendy Vuijk, afdeling 2
‘Sinds 2015 ben ik werkzaam als verpleegkundige ‘onbegrepen gedrag’ op 
beide locaties. In februari dit jaar ben ik aan de slag gegaan als teamleider van 
afdeling 2. Afdeling 2 is een psychogeriatrische afdeling waar ik mijn ervaring 
als verpleegkundige ‘onbegrepen gedrag’ goed kan toepassen in de praktijk. 
De afdeling is zeer dynamisch en iedere cliënt wordt weer anders benaderd 
en verzorgd. Op de afdeling staat de cliënt centraal en welzijn voorop. Ik vind 
samenwerking met het team erg belangrijk en wil de kwaliteit van iedere 
medewerker volop benutten.’ 
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Berdine Ravensbergen, afdeling Cor Dam
‘Ik ben Berdine Ravensbergen en sinds juli 2017 ben ik de teamleider van afdeling 
Cor Dam in Het Zamen. Een leuke nieuwe uitdaging, waar ik met veel plezier aan 
ben begonnen. Wat ik vooral leuk vind aan de functie van teamleider is dat ik 
op mijn eigen manier kan bijdragen aan de kwaliteit van zorg op de afdeling. De 
uitdaging is voor mij om te zorgen dat de medewerkers hun werk goed kunnen 
uitvoeren en ook met veel plezier. Uiteraard is het allerbelangrijkste dat de 
cliënten tevreden zijn. Doordat wij meewerkend teamleider zijn, kunnen we ook 
goed ontdekken waar de knelpunten liggen en die dan ook meteen aanpakken.’

Nikki Gernler, afdeling 1
‘Dit jaar ben ik begonnen als teamleider in Huize Eykenburg. Uiteraard staat 
voor mij de zorg voor de bewoners te allen tijde voorop. Het creëren van een 
thuisgevoel voor onze cliënten en het constant leveren van zo kwalitatief 
mogelijke zorg zijn daarbij belangrijke speerpunten. Samen met de medewerkers 
van deze afdeling en de familie van onze cliënten hoop ik de zorg op de afdeling 
zo optimaal mogelijk te kunnen leveren.’

Geke Haasjes, afdeling zorg en Extramurale Zorg (EMZ) teams 1 + 2
‘Geke Haasjes is mijn naam en samen met twee teamleden ben ik sinds januari 
2017 teamleider Extramurale Zorg in de wijk Bezuidenhout/Mariahoeve. Inmiddels 
heb ik ook het team rondom Huize Eykenburg daarbij gekregen en werk uitvoerend 
50% van mijn werktijd mee. Ik sta voor goede zorg, en nog belangrijker, een juiste 
bejegening en houding. Ik ben nieuwsgierig naar levensverhalen en achter elke 
voordeur tref je een ander verhaal aan. Ik ben supertrots op de teamleden, die zich 
een slag in de rondte werken om elke dag “hun cliënten” van dienst te zijn.Werken 
in de thuiszorg is een vak om trots op te zijn en doet een beroep op je creativiteit, 
oplossingsvermogen en aanpassingsvermogen, want wij zijn immers te gast.’

Sabrina Mohammed, afdeling 3
‘Sinds mei 2017 ben ik als teamleider werkzaam binnen Huize Eykenburg 
op verpleegafdeling 3. Dit is een gesloten PG-afdeling met 18 cliënten met 
verschillende zorgvragen. In mijn rol als teamleider vind ik het belangrijk dat er 
aandacht wordt besteedt aan de kwaliteit van de zorg. Ook vind ik het fijn om 
het de cliënten, samen met mijn team, zo aangenaam mogelijk te maken in hun 
woonomgeving. Het is belangrijk om goed contact te hebben met de familieleden. 
Zij zijn immers de personen die ons kunnen helpen om de zorg zoveel mogelijk 
af te stemmen op de cliënt. Als teamleider probeer ik mijn teamleden zo goed 
mogelijk te begeleiden en hen met raad en daad bij te staan, zodat zij de zorg voor 
de cliënten zo goed mogelijk kunnen uitvoeren.’ 

Annemarie de Zwaan, afdeling Piet Mondriaan
‘Sinds 1 oktober 2017 werk ik als teamleider in Het Zamen. Afdeling Piet Mondriaan 
is een somatische afdeling met 18 cliënten met uiteenlopende lichamelijke 
chronische ziekten. Het is een zeer dynamische afdeling waar geen één dag 
hetzelfde is. Dat maakt het werken op deze afdeling zo afwisselend. Als teamleider 
heb ik ook ruime ervaring en vind ik het heel leuk om te coachen en als onderdeel 
van het zorgteam de zorg voor onze cliënten zo goed mogelijk te leveren.’ 
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Neemt u gerust 
contact met ons op

Wanneer u met Stichting Eykenburg belt krijgt u veelal direct de telefoniste aan de 
telefoon. Zij verbindt u door met de juiste afdeling. Bij afwezigheid van de telefoniste 
krijgt u een keuzemenu. Via deze vaste pagina in dit InfoKruispunt helpen wij u de 
juiste keuze te maken, zodat u zo snel mogelijk de juiste persoon aan de lijn heeft.

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 te telefoon?

U heeft een vraag over/voor: U kiest in het keuzemenu: U krijgt aan de telefoon/ 
  kunt vragen naar:
  

Huishoudelijke hulp  Andrea, Tessa of Yvonne

Thuiszorg  Mirjam of Géke

Verpleegafdelingen  Afhankelijk van de afdeling

Wonen, rondleidingen en indicaties   en daarna        (Zorgkruispunt) Chama of Leonie

Dementie of het vermoeden hiervan      en daarna        (Zorgkruispunt) Lousia

Abonnement Zeker Thuis      en daarna        (Zorgkruispunt) Desiree of Chama

Cliëntgegevens en regelingen      en daarna        (Zorgkruispunt) Anneke of Marsha

Vrijwilligerswerk      en daarna        (Zorgkruispunt) Desiree 

1
2
3
4 2
4 2
4 2
4 2
4 2

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

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.
 
Particuliere prijzen
Abonnee Zeker Thuis van Stichting Eykenburg € 19,95 per uur
Geen Zeker Thuis abonnee € 22,00 per uur
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S a m e n  v o o r  u w  g e z o n d h e i d !

Apothekers: Drs. M. Panis, Drs. H. Isarin, Drs. E. Siedenburg
Laan van Meerdervoort 1306 • tel. 070-36 85 810 • www.bohemenwijkapotheek.nl

Uw gezondheid is een belangrijk bezit. Samen met u willen wij hier graag aan werken met ons ervaren 
team. Wij waken over uw medicijngebruik, de werking en eventuele bijwerking en willen er zijn voor uw 
persoonlijke vragen en wensen. U kunt ons altijd bellen, wij geven u graag een goed advies en duidelijke 
uitleg over uw medicijnen en het gebruik daarvan. De Bohemenwijk Apotheek is er voor u!

telefoon:  070-36 85 810

Ook natriumarm!
Informeer naar de

mogel i j kheden.

zeer voordelig proeven!
Probeer nu eenmal ig 5 maalt i jden
voor slechts €3,99 per maalt i jd!

PROEFPAKKET vriesvers 
(art. nr 93958)

•  Runderlapje in jus met 
gesneden spinazie en 
aardappelen

• Nasi goreng met kipsaté

• Macaronischotel

• Runderhachee met rode kool
 en aardappelen

• Grootmoeders kippannetje: 
 kippenpoot met groenten en 
 gebakken aardappelen

 www.apetito.nl/proefpakket
info@apetito.nl

Eenmalige deelname per adres.

•   Ruime keuze in maaltijden

•   Dagelijks warm of wekelijks 
 vriesvers bezorgd

•   Ook dieetmaaltijden

•   Gratis klantenservice

•   Geen verplichtingen

•   Geen bezorgkosten

•   Leden van Eykenburg krijgen 10% korting 
 op alle vervolgbestellingen

5 HEERLIJKE 

MAALTIJDEN

Nu € 19,95
Slechts € 3,99 per maaltijd! 

Uw actiecode:

05 - 0417 - 1738

Vragen of bestellen?
Wij helpen u graag verder!

    0800 - 023 29 75 (gratis)

(op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur)

47603 Apetito Adv Probeeractie Eykenburg Ligg. 190x135mm 14032017.indd   1 14-03-17   10:29



Casemanagement: 
vanuit de praktijk
Dementie en voeding 
Een van de primaire levensbehoeften voor iedereen is het eten en drinken.
Naarmate het proces van de dementie vordert ontstaat er voor het eten 
en drinken minder belangstelling. Als we de cliënt vragen waarom, krijgen 
wij vaak het antwoord dat hij of zij dit zelf ook niet weet. Aan het einde 
van de ochtend zien we een bordje op tafel staan met een onaangeraakte 
boterham en als je de cliënt hierop attendeert zegt men: “Ja, maar ik eet wel 
hoor”. De vraag die wij steevast stellen als we bij de cliënt op huisbezoek 
zijn is: Hoe gaat het met eten en drinken? Is het smaak- en of reukvermogen 
nog aanwezig? Smaak verandert en het is goed om te weten wat degene 
altijd lekker vond, maar ook om op zoek te gaan naar andere voeding die 
men nu lekker vindt. Bij Alzheimer is het bekend dat men veel zin krijgt in 
zoetigheid.
Het voorkomen van ondervoeding is een punt van aandacht en vaak wordt 
de hulp ingeroepen van de thuiszorg om ervoor te zorgen dat maaltijden 
worden aangereikt en er tevens toezicht is op het daadwerkelijk eten.

Eten en gezelligheid
Vaak zien wij bij alleenstaanden dat zij de gezelligheid missen van het 
gezamenlijk eten, zoals zij vroeger ervaarden in gezinsverband in een 
gezellige huislijke sfeer. Hierdoor wordt de belangstelling om te eten ook 
minder. Woont iemand nog samen met een partner, dan kan hij of zij de 
cliënt vragen mee te helpen bij het koken, zoals met het schillen of snijden, 
wat ook weer goed is voor de motoriek en mogelijk de eetlust bevorderd.
Ook kan het zelfstandig eten moeilijker gaan, waardoor de cliënt steeds 
afhankelijker wordt van familie en/of zorgmedewerkers. Behalve het soms 
niet meer herkennen van voedsel, weet men soms ook niet meer om te gaan 
met mes en vork, omdat ook dit vaak niet meer wordt herkend.
Een oplossing hiervoor kan zijn de cliënt iets eenvoudigs voor te schotelen 
waarbij er geen bestek nodig is zoals soep uit een beker of een sandwich uit 
de hand. Ook een schaaltje met noten of stukjes kaas binnen handbereik 
biedt de cliënt de gehele dag een uitnodigende mogelijkheid om iets te eten.
Behalve het eten is uiteraard ook het drinken belangrijk. Zorg ervoor te 
weten wat de cliënt graag drinkt en zet dit in een kan klaar op het aanrecht 
of in de kamer op tafel waaraan hij of zij het meeste zit. Aan het bezoek dat 
langskomt kan worden gevraagd de cliënt het drinken aan te bieden. 
Ook fruit helpt goed om aan voldoende vocht te komen. 

Andere mogelijke achterliggende oorzaken van verlies van eetlust
Als er problemen zijn met het kauwen kan een bezoek aan de tandarts 
verstandig zijn om te zien of eventuele gebitsproblemen of een slecht 
zittende gebitsprothese mogelijke oorzaken zijn. Blijft het eten een probleem 
en blijft men afvallen dan is het altijd raadzaam een huisarts of diëtist te 
benaderen. Bij een beginnende dementie kan een achterliggende oorzaak 
ook een depressie zijn.

Namens de casemanager
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Tips voor 
energierijke 
voeding
• Brood ruim besmeerd 

met roomboter of 
margarine

• Dubbel beleg op het 
brood 

• Volle melkproducten
• Vettere vlees- en 

vissoorten
• Jus of een sausje bij 

de warme maaltijd
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KERST
Kerst decoratietip: eenvoudige kandelaar
Deze simpele kandelaars kan iedereen maken. Het enige wat u 
nodig heeft zijn twee lege wijnflessen, twee lange tafelkaarsen, 
wat dennentakjes, witte sterretjes met een gaatje erin (of een 
andere decoratie gemaakt van natuurlijk materiaal) en wat touw.

Belangrijk is dat  alle etiketten goed van de wijnflessen worden 
verwijdert (door even onder te dompelen in heet water, gaat dat vaak 
makkelijker). Rijg vervolgens een touwtje door de sterren en bind direct de 
dennentakjes mee vast aan de fles. Bind het touw heel strak om de hals 
van de fles en knoop het vervolgens vast met een strik. 

Kerstpuzzel
In deze puzzel staan een heleboel 
woorden die beginnen met kerst.
Kunt u ze allemaal vinden? 

KERSTAVOND
KERSTBAL
KERSTBOOM
KERSTFEEST
KERSTKAART
KERSTKRANS
KERSTLIEDJES
KERSTMAN

KERSTMUTS
KERSTSTAL
KERSTSTER
KERSTVAKANTIE
KERSTVERLICHTING
KERSTVERSIERING
KERTSKLOKJE

De mythe van een witte kerst 

Wie droomt er niet van een witte 
kerst? Als we kerstkaarten en 
televisieprogramma’s bekijkt zou je gaan geloven dat Nederland eind 
december gewoonlijk onder de sneeuw ligt. Niets is minder waar. De 
afgelopen eeuw is er slechts zeven maal een witte kerst voorgekomen. Het 
KNMI spreekt van een witte kerst als er op beide kerstdagen sneeuw ligt. De 
laatste witte kerst was in 1981 toen er bij temperaturen rond het vriespunt 
een dik pak sneeuw lag. De laatste keer dat het met kerst flink sneeuwde 
en de sneeuw bleef liggen was in 1964. In het begin van de jaren zestig van 
deze eeuw lag er drie jaar achtereen sneeuw met kerst: in 1962 
op tweede kerstdag, in 1963 op eerste kerstdag en 1964 op 
beide kerstdagen. In vorige eeuwen was voor zover kan worden 
nagegaan soms vier jaar achtereen sprake van een witte kerst, 
maar soms liet de volgende ook wel eens meer dan 20 jaar op 
zich wachten. De mooiste kerstdagen, wat winterweer betreft, 
beleefde Nederland in 1938. Na 6 nachten met zeer strenge 
vorst was het op eerste kerstdag zonnig weer. De bomen waren 
berijpt, er lag enkele centimeters sneeuw en het bleef licht 
vriezen.
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Kerstgedichtjes

Kerstreceptje
Rucolasalade met gevulde rosbiefrolletjes
Een ontzettend lekker recept voor een rucolasalade met gevulde 
rosbief rolletjes. Voor de vulling gebruikt u  roomkaas, rode ui, 
zongedroogde tomaat en wat bieslook. En nog een leuke tip, u  
kunt zo ook serveren als hartig tussendoortje/borrelhapje. 

Geesten
Nieuwjaar werd vroeger uitgesmeerd over een periode van 
twaalf dagen, of, zoals de Germanen zeiden: “Twaalf Nachten”. 
In deze periode doofde men de vuren om deze later weer 
te ontsteken. Uit het voorgaande zijn onze Kerst- en Nieuwjaarsvuren 
ontstaan. Vooral in het noorden van het land en ook bijvoorbeeld in 
Brabant, waar kinderen al lang van tevoren allerlei materialen verzamelen 
is dit tot op heden nog steeds gebruikelijk.
Ook onze huidige kerstboomverbranding is hieruit ontstaan. Tijdens deze 
periode wilde men de geesten van de overledenen verjagen. Men geloofde 
dat de doden op aarde zouden terugkeren. Dit deed men door een 
hoop lawaai te maken met ratels, klokken en andere voorwerpen. 
Als de geesten goed gezind waren dan konden ze voorspoed en 
geluk brengen.
Ook bracht men offers in de vorm van maaltijden. Des te meer 
er geofferd werd, des te meer kans op geluk in het nieuwe 
jaar. Ook de geschenken die men aan elkaar gaf had het doel 
om geluk te brengen. Dus wie heden tendaage kerstcadeaus 
geeft probeert dus eigenlijk de geesten te bezweren en zich te 
verzekeren van een voorspoedig nieuwjaar.

Stichting Eykenburg wenst u:
Een kerstmis zo bijzonderEn een gelukkig 2018

Met telkens weer een ander wonder.

Onze kerstwens voor allen
Is eenvoudig en klein

Gelukkig te leven
Gewoon er voor elkaar te zijn

Herinneringen aan een kerst

Kort of lang geleden

Geven een speciale glans

Aan kerstmis in het heden

ALLROU N D I N COM M U N ICATI E

Auke Smits Publiciteit B.V.
Van Alkemadelaan 68
2597 AN Den Haag
Telefoon 070 - 324 80 25 
Website www.aukesmits.nl

WIJ WENSEN U 
EEN GOEDE OUDE DAG.
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Ontmoetingscentrum Segbroek
Op 15 september jongstleden stonden we met Stichting Eykenburg en het 
Ontmoetingscentrum Segbroek ook op het ‘Zorg voor elkaar festival’, dit maal op het 
Regentesseplein en Den Haag. De zon scheen volop en wij hadden een tafel vol verse 
bloemen. Men kon zich inschrijven voor bloemschikken en kreeg de eigen creatie 
mee naar huis. Ondertussen was er tijd voor een gesprek.
Onderwerp van gesprek was onder andere onze nieuwe ruimte die eind november 
haar deuren opende in Het Zamen. Dit wordt ook een ontmoetingsplek voor 
(kwetsbare) ouderen uit de wijk Segbroek. Een ieder is welkom voor een kopje koffie. 
Natuurlijk ook de bewoners uit de flat van Het Zamen zelf!
We starten op de woensdagochtend met koffie, tijd voor een praatje en wat 
activiteiten. U bent allen van harte welkom om eens te komen kijken!

Contactgegevens Ontmoetingscentrum Segbroek
Bent u wel eens vergeetachtig of zorgt u voor iemand die vergeetachtig is? 
Dan bent u van harte welkom bij het Ontmoetingscentrum.
Het Ontmoetingscentrum is speciaal opgezet voor mensen met geheugenproble-
men, hun partners, kinderen en mantelzorgers. Het Ontmoetingscentrum biedt 
informatie, advies en begeleiding.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het Ontmoetingscentrum? 
Neemt u dan contact op met Angela Koster. U kunt haar bereiken via 
telefoonnummer 070-7507000 of u kunt een e-mail sturen aan 
ontmoetingscentrumsegbroek@eykenburg.nl.

HELEMAAL VAN DEZE TIJD!

Stadhouder Elektronica en Witgoed is dé 

specialist voor audio- en video-apparatuur, 

witgoed (ook inbouw) en elektrische 

huishoudelijke apparaten.

Voor een eerlijk advies en 
de beste service.

Thomsonplein 15 Den Haag • Tel: 070 3609108 • www.stadhouder.nl



Vindt u het ook leuk 

om terug te blikken 

op de tijd van toen en 

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? En….kunt u het 

zich nog herinneren?

19
55

Dit keer belichten wij het jaar 

1955

In januari zond de KRO het eerste 
kinderprogramma op de Nederlandse 
televisie uit: ‘ Opstand in de kribbe’, over 
rebellerende beelden in een kerststal.

Daarnaast werd ook Swiebertje, met Joop Doderer in 
de hoofdrol, in april voor het eerst uitgezonden.

Tijdens een talentenjacht werden Johnny Jordaan en 
Tante Leen respectievelijk eerste en tweede. De start 
van hun beider carrières.

We zijn er inmiddels allemaal aan gewend, maar 
in mei was het groot nieuws: de allereerste file in 
Nederland.

 
Nieuw in 1955…..de visstick!

Ontdekt in 1955: Het placebo-effect. Een placebo 
is een nepmedicijn. Het kan een injectie, 
pil, operatie of een andere behandeling zijn 
zonder direct medisch effect. Een patiënt of 
proefpersoon kan positief of negatief reageren 
op een placebo, ook al zitten er geen werkzame 
stoffen in. De werking van het placebo-effect blijft 
onduidelijk. Mogelijk heeft het te maken met het 
verwachtingspatroon van de cliënt.

In 1955 introduceert het Amerikaanse 
elektronicabedrijf Zenith de Flashmatic, de 
eerste draad loze tv-afstandsbediening. Met 
de Flashmatic kon je vier fotocellen activeren 
die in de vier hoeken van het televisietoestel 
waren ingebouwd. Er waren vier opties: aan- en 
uitzetten van het beeld, aan- en uitzetten van 
het geluid en het met de klok mee en tegen de 
klok in wisselen van kanalen.

De Mobarak Moskee in Den Haag, die in 
1955 geopend werd, was de eerste moskee in 
Nederland.

Terug naar het jaar…
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Eénmalige activiteiten 
voor iedereen

Themadiners

Abonnementen

Datum  
14 december  
14 december  
18 december  
25 december  
30 januari  
1 februari  
16 februari   
10 maart  
15 maart  
15 maart 

Datum
Donderdag 11 januari 2018     
Donderdag 18 januari 2018     
Donderdag 8 februari 2018      
Donderdag 15 februari 2018    
Donderdag 8 maart 2018
Donderdag 15 maart 2018

Plaats  
Het Zamen
Beide locaties
Beide locaties
Beide locaties
Huize Eykenburg
Het Zamen
Het Zamen
Het Zamen
Huize Eykenburg
Huize Eykenburg

Activiteit   
Modeverkoop Lafi Fashion  
Kerststukjes maken(*)   
Lichtjesavond  
Kerstbrunch(*)   
Modeverkoop Fashion Nathalie
Modeverkoop Fashion Nathalie  
Modeverkoop Lafi Fashion 
Optreden Big band Straight life
Modeverkoop Marijke mode
Optreden de Zingende Zeelui

tijd
10.00 - 15.00 uur
14.00 uur
HE 18.30 uur / HZ 19.00 uur
13.00 - 16.00 uur
10.00 - 16.00 uur
10.00 - 16.00 uur
10.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur
10.00 - 16.00 uur
14.30 - 16.00 uur

Plaats
Huize Eykenburg
Het Zamen
Huize Eykenburg
Het Zamen
Huize Eykenburg
Het Zamen

Iedere maand verzorgen wij op beide locaties een zogenaamd themadiner. Zoals de naam al zegt kent 
het diner een steeds wisselend thema. Kaartjes zijn voor € 12,50 (per persoon en exclusief drankjes) 
verkrijgbaar in het desbetreffende restaurant. Zeker Thuis Abonnees ontvangen € 1,50 korting per 
themadiner. Wat er zoal geserveerd wordt leest u op de flyers die er maandelijks op beide locaties hangen. 
De themadiners beginnen om 18.00 uur.

Per 1 januari 2018 zullen de volgende tarieven gelden voor onze abonnementen:
Abonnement Zeker Thuis alleenstaand per maand:      €   9,00
Abonnement Zeker Thuis echtpaar per maand:              € 13,00
Abonnement alarmering per maand                                   € 21,00
Abonnement alarmering per maand met Zeker Thuis:    € 20,00

Thema
Amerikaans buffet
Amerikaans buffet
Tiroler buffet
Tiroler buffet
Voorjaarsbuffet 
Voorjaarsbuffet 
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(*) let op, aan deze activiteiten kunnen kosten verbonden zijn.
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Vaste activiteiten 

Maandag Crea-ochtend (10.30 – 12.00 uur)
Het Zamen Locatie: Kamer 1042, prijs Intramurale cliënten en Volledig Pakket Thuis: gratis
 Zeker Thuis: € 3,- | Externen € 3,50

Maandag Zangmiddag (14.00 – 16.00 uur)
Het Zamen Onder leiding van Michael Eschauzier worden oud-Hollandse Liedjes gezongen.
 Locatie: Restaurant, prijs € 5,– (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Maandag Koersbal (14.00 – 16.00 uur)
Het Zamen De variant op Jeu de boule die binnen wordt gespeeld.
 Locatie: Atrium, deelname is gratis

Maandag Tabletcursus (14.00 – 16.00 uur)
Het Zamen Locatie: BBD-ruimte, prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Maandag Engelse conversatie (16.00 – 17.00 uur)  
Huize Eykenburg  Locatie: tegenover kamer 1125

Dinsdag Biljarten (11.00 – 12.15 uur)
Huize Eykenburg Locatie: restaurant

Dinsdag Bingo (14.00 – 16.30 uur)
Het Zamen We starten met 4 bingorondes, elke ronde daarna kost € 0,50 extra. 
 Locatie: Restaurant, prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Woensdag Koersbal (14.00 – 16.00 uur)
Huize Eykenburg De variant op Jeu de boule die binnen wordt gespeeld.
 Locatie: restaurant, deelname is gratis

Woensdag Creatieve middag (14.00 – 17.00 uur)
Het Zamen Locatie: BBD-ruimte, prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Donderdag Computer- en IPad-les (14.00 – 16.00 uur)
Huize Eykenburg Locatie: restaurant, prijs Intramurale cliënten en Volledig Pakket Thuis: € 2,-
 Zeker Thuis: € 3,- | Externen € 4,-
    
Donderdag Beauty voor de senior, heerlijke persoonlijke verzorging (14.00 – 17.00 uur) 
Het Zamen Locatie: BBD-ruimte, prijs € 5,- (€ 2,50 met Ooievaarspas), inclusief koffie of thee.

Vrijdag  Bingo (14.00 – 16.00 uur) | alleen in de even weken 
Huize Eykenburg Locatie: restaurant, prijs per plankje: Intramurale cliënten € 1,75 
 Zeker Thuis € 2,- en Externen € 2,25

Let op: ten tijde van het opmaken van dit blad zijn de tarieven voor genoemde activiteiten voor 2018
nog niet vastgesteld. Mogelijk kunnen er nog tariefwijzigingen plaatsvinden.

Een aantal vaste activiteiten in Het Zamen wordt verzorgd in samenwerking met 
de Boodschappen Begeleidingsdienst(BBD).



Puzzel

“Eigen muziek op de 
oren” was de oplossing 

van de puzzel in het 
vorige InfoKruispunt. 

Wij mochten vele juiste 
oplossingen ontvangen. 

De heer Peter van Os 
uit Den Haag kwam als 

winnaar uit de bus en 
ontvangt een cadeaubon 
van Stichting Eykenburg. 

Van harte gefeliciteerd, 
de cadeaubon is naar u 

onderweg! 

De oplossing van deze 
nieuwe puzzel kunt u, 

voorzien van uw naam 
en adres opsturen naar 

Stichting Eykenburg, t.a.v. 
Yvonne Verbeek, Postbus 
64627, 2506 CA Den Haag 

of u kunt een e-mail sturen 
aan redactie@eykenburg.

nl. U kunt uw oplossing 
insturen tot en met 

31 januari 2017.

BEWEGEN

CADEAU

CHAMPAGNE

CHOCOLADE

ELFSTEDENTOCHT

EZEL

FAMILIEAVOND

FEEST

GEZELLIG

INFORMATIE

KERST

KERSTSTER

KLAVERTJEVIER

KRANS

LEUK

LICHTJESAVOND

LINT

MUZIEK

OPTREDEN

RESTAURANT

ROODBORSTJE

SNEEUW

SNEEUWBAL

SNEEUWKLOKJE

TEAMLEIDER

THEMA

VERLICHTING

VROLIJK

WINTERTIJD

WOONEENHEID

WOORDZOEKER

 T E A M L E I D E R K E I Z U M

 D H E D A L O C O H C A D E A U

 I N C N D O N C H A M P A G N E

 E W O O R D Z O E K E R S T K E

 H R E V T N A R U A T S E R D A

 N G R A A N G L A B W U E E N S

 E N E S N E E U W K L O K J E E

 E I T E E D I D G E Z E L L I G

 N T S J G E N L E K J I L O R V

 O H T T E R D J I T R E T N I W

 O C S H W T R O N M S N E E U W

 W I R C E P T H E M A F E E S T

 L L E I B O K R A N S F L I N T

 E R K L A V E R T J E V I E R D

 U E J T S R O B D O O R D E Z K

 K V E R S T I N F O R M A T I E


