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Ledenkorting op ziektekostenverzekering CZ en VGZ
Winnaars van de reis naar Trier: Ria en Leonie Kuijs
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in je zorgpakket
Voor opa Piet de
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Dankzij de ruime vergoedingen van VGZ voor fysiotherapie en knierevalidatie in je
aanvullende pakket, ga je net als opa Piet na een knieoperatie met sprongen vooruit.
Sluit je zorgverzekering af via Pantein Extra voor extra voordeel. Profiteer van ruime
vergoedingen, korting op je basispremie en extra korting op je aanvullende pakket.
Met daarin o.a. fysiotherapie, knierevalidatie en mantelzorgondersteuning.
* 7% korting op je basisverzekering VGZ Eigen Keuze en VGZ Ruime Keuze.
* 5% korting op VGZ Goede Keuze.
* 10% korting op je aanvullende verzekering VGZ Aanvullend Goed, VGZ Aanvullend Beter
en VGZ Aanvullend Best.

Lid van Pantein Extra?
Stel jouw ideale pakket samen en profiteer van
extra voordeel via www.vgz.nl/panteinextra
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“Als mijn zonen
komen wil ik 		
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en niet dat ze
allerlei klusjes
gaan doen”
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		Winnaars Ria en Leonie Kuijs.
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Op welke zorg kunt u rekenen en
waar heeft u recht op?
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Terugblik
Is december voor u ook een maand
van terugblikken en vooruitkijken? Om
even stil te staan bij wat er dit jaar allemaal is gebeurd en om plannen te maken voor het jaar dat voor u staat? Het
is wellicht ook een goed moment om
met uw partner, kinderen of vrienden
te bespreken of alles nog op rolletjes
loopt of dat u zaken anders gaat organiseren.
Dat kan gelden voor een druk gezin,
maar ook voor mensen die ouder worden. Zoals u weet is Pantein Extra er
om u of mensen in uw omgeving te
ontlasten, zodat u meer tijd overhoudt

		
Jan Smolenaers uit Vorstenbosch
over ‘zijn’ molen.

voor leuke dingen.

14		Vraag het Bonny

die in het teken staat van warmte, ge-

		Heeft u ook een vraag aan Bonny?
Mail deze naar: bonny@pantein.nl.

14		Puzzel mee
16		Pantein Extra maakt u
leven makkelijk

December is ook een feestelijke maand,
zelligheid en samenzijn. We hopen dat
u ervan geniet. Het team van Pantein
Extra wenst u alvast fijne feestdagen en
een gezond en gelukkig 2016.
Veel leesplezier!

Alle aan huis diensten op een rij.
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Lid
worden?
Via www.panteinextra.nl
of bel 0485-84 54 54

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op www.panteinextra.nl. Na afloop van het lidmaatschap voor bepaalde tijd wordt het lidmaatschap, zonder
tijdig tegenbericht van het lid, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. In dat geval is opzegging van het lidmaatschap mogelijk met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand. Leden kunnen opzeggen op dezelfde wijze als de overeenkomst tot stand is gekomen, maar bij voorkeur schriftelijk of per e-mail.

Extra leden aan het woord
LOUS HOL-MUSKENS UIT OEFFELT

Betrouwbare mensen en
niet opdringerig
“Ik las dit jaar een folder van Pantein Extra en ben meteen
lid geworden. Inmiddels zijn de glazenwasser en de dakgootreiniger al geweest. Ik ben dik tevreden. Betrouwbare
mensen en niet opdringerig. De glazenwasser vertrok met
de woorden: ‘Tegen de tijd dat u er niet meer doorheen kunt
kijken, belt u maar weer.’ Ook de dakgootreiniger wilde me
niets meer verkopen dan nodig was. Dat vind ik fijn. Zelf klim
ik liever niet meer op zo’n lange ladder.
Mijn zonen willen het wel voor me doen, maar die wonen in
de Randstad. Als zij komen, vind ik het niet leuk als ze karweitjes gaan doen, dan wil ik quality time.”

ERICA MICHEL UIT GENNEP

Het is een hele zorg minder
“Ik ben mantelzorger voor de dame die 68 jaar geleden
als hulp in de huishouding bij ons thuis kwam werken. Ze is
mijn moeder altijd blijven helpen en nu help ik haar. Iedere
week doe ik de boodschappen en regel ik van alles: zoals
de financiën, meegaan naar de dokter of het ziekenhuis, of
een gesprek met de gemeente. Het wordt moeilijker om
met haar op pad te gaan. Ze is al 89 en beweegt nog maar
weinig. Het duurt even voor ik haar en haar rollator in mijn
auto heb geïnstalleerd.
Ze is ook slechthorend en naar de audicien gaan kon eigenlijk niet meer. Toen vertelde iemand van de thuiszorg ons
dat je via Pantein Extra een audicien aan huis kunt regelen.
Ik heb haar meteen aangemeld als lid en een bezoek van
de audicien aangevraagd. Dat was een prima oplossing
en de hoorapparaatjes die hij heeft aangemeten bevallen
goed. Mevrouw en ik zijn hier allebei blij mee, het is een
hele zorg minder.“

4

Speciale
ledenactie
De laatste nieuwtjes en Extra aanbiedingen

Nieuw nummer
Pantein Extra
Wist u dat u Pantein Extra direct kunt bellen tegen lokaal tarief? Op werkdagen zijn wij van 08:30 tot 17:00 uur direct

Telefoon
nummer

Pantein Extra
0485-84 54 54

bereikbaar via ons nieuwe telefoonnummer 0485-84 54 54.
Wij helpen u graag!

Korting

ziektekostenverzekeringen
CZ en VGZ 2016

Veel leden maken al gebruik van de kortingen bij CZ en VGZ. Half november heeft uw
ziektekostenverzekeraar u bericht over de polis voor 2016. Hierop staan de kortingen
vermeld en u ziet meteen wat het lidmaatschap van Pantein Extra u iedere maand oplevert. Leden van Pantein Extra krijgen bij CZ 5% korting op de basisverzekering en
bij VGZ 5%-7% op de basisverzekering en tot 10% korting op de aanvullende verzekeringen ‘Goed, Beter en Best’. U kunt tot het einde van het jaar nog wisselen van
verzekering. Heeft u uw korting nog niet geactiveerd bij uw zorgverzekeraar? Kijk op
www.panteinextra.nl/kortingen of bel 0485-84 54 54 voor meer informatie.
Handig om te weten:

Met korting
naar het
Requiem
van Mozart
Leden van Pantein Extra kunnen met korting naar concerten van The Bach Choir &
Orchestra o.l.v. Pieter Jan Leusink.
Hij neemt u mee naar de sfeer van het
Requiem van Mozart, bekend van de film
‘Amadeus’.

De overheid verhoogt het eigen risico voor 2016 van e 375,- naar e 385,-. Dit is het
bedrag dat u zelf betaalt voor zorg uit de basisverzekering. Het bedrag is door de

U kunt kiezen uit drie voorstellingen:

overheid bepaald. Verwacht u weinig zorgkosten? Dan kan het mogelijk voordelig zijn

• Zondag 14 februari om 15.00 uur

om ook een vrijwillig eigen risico te nemen. Zo betaalt u maandelijks minder premie.
Bij CZ en VGZ kunt u het verplichte eigen risico gespreid betalen. Uw zorgverzekeraar
kan u hierover adviseren.

in Jh Bosch Artcenter in Den Bosch.
• Vrijdag 26 februari om 19.30 uur
in de Catharinakerk in Eindhoven.
• Zondag 28 februari om 15.00 uur
in de Stevenskerk in Nijmegen.
Bestellen kaarten
Als lid van Pantein Extra betaalt u slechts
e 25,- i.p.v. e 80,-. Bestellen kan online via
www.pieterjanleusink.nl of telefonisch via
0900-8191 (45 ct per minuut) en vermeld
hierbij uw actiecode PA78.
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“Misschien gaan
we volgend jaar
weer op reis”
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De zussen Ria en Leonie Kuijs konden het bijna niet geloven. Werden ze nu echt gebeld met het
bericht dat ze via Pantein Extra een achtdaagse reis hadden gewonnen naar het Duitse Trier?
Ria: “We moesten even uitzoeken of iemand ons kon brengen en halen naar de opstapplaats in
Eindhoven. Toen dat geregeld was hebben we meteen ja gezegd!”

Winnaars Ria en Leonie Kuijs:

“Wat een
prachtweek in Trier!”
In een prachtige zonnige week in de

‘Zo helpen we elkaar’

zomer was het zover en konden de

De zussen zijn allebei alleen. Ze zijn nooit

zussen mee op reis. Deze reis was spe-

getrouwd geweest en hebben geen kin-

ciaal geschikt voor mensen die zorg of

deren. Ria werkte in een hotel en zorgde

andere ondersteuning nodig hebben,

thuis voor haar ouders, Leonie werkte in

waardoor ze niet zelfstandig op vakan-

allerlei ziekenhuizen in het hele land als

tie kunnen. Leonie (83) is al jaren af-

verpleegster.

hankelijk van een rolstoel. ”Dus op

Tegenwoordig woont ze weer in Box-

vakantie gaan is niet makkelijk. Maar dit was echte luxe, we

meer en zien ze elkaar elke dag. ”Samen kaarten, dat vinden

zijn zo goed verzorgd, hadden een prachtige kamer en zijn

we echt leuk om te doen. En we eten ‘s avonds samen een

volledig in de watten gelegd. Het was ook een erg gezellige

boterham voordat Leonie weer naar haar eigen huis gaat.”

groep waar we leuk contact mee hadden”, vertelt Ria (81).

Ze waren thuis met zeven zussen en één broer. Op donder-

Er was een persoonlijk begeleider die hielp bij de verzor-

dag komen alle zussen naar huis en dan is er koffie met wat

ging en bijvoorbeeld ook bij het aanschuiven aan tafel of

lekkers.

het in- en uitstappen bij de bus. Elke dag was er een programma, zoals een bootreisje over de Moezel of een bezoek

De zussen hebben een mooie taakverdeling en helpen el-

aan een stadje in de buurt. ”Wat je daar ter plekke wilde

kaar waar dat kan in het dagelijks leven. Leonie kan met

doen, mocht je zelf weten. Wij zijn dol op winkelen, dus daar

haar scootmobiel overal naartoe. ”Ik doe de boodschappen

hebben we vaak voor gekozen”, vertelt Ria lachend. Al was

voor Ria. Ikzelf heb weinig nodig, want ik krijg mijn eten via

dat voor Leonie nog niet zo makkelijk. ”Al die stadjes daar

Tafeltje Dekje.” Ria: ”Ik kook nog altijd zelf en op zondag

hebben veel hoogteverschil. Ik kon vaak de winkel niet in

kook ik ook voor Leonie en mijn oudste zus. ‘Drie krukken’

met mijn rolstoel, omdat er een paar treden bij de ingang

bij mekaar die het toch goed redden zo.”

waren. Daar hebben we wel wat op gevonden hoor! Als Ria
iets moois voor me zag, nam ze het gewoon even mee naar

De reis naar Trier wonnen ze via de jubilieumactie vanwege

buiten.”

het 20-jarige bestaan van Pantein Extra. Ria: “Maar het is zo

Het mooiste vonden ze de historische stad Trier en de na-

goed bevallen dat we er over denken om volgend jaar weer

tuur in het moezelgebied. Leonie: ”Zo prachtig om te zien,

met een (zorg)reis mee te gaan.”

al die wijnranken tegen de bergen.” Ze kunnen er nog heerlijk van nagenieten, zittend aan de tafel in het ouderlijk huis
in Boxmeer waar Ria nog altijd woont.
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Exclusief
voor Pantein
Extra leden

50%
korting
Niet tevreden,
geld terug

Heerlijk uitgerust
wakker worden?
Profiteer dan nu van deze unieke ledenactie met 50% korting
op de AventoPore traagschuimmatras Combi of Combi Royal.
Mocht u na aanschaf onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan
kunt u de matras binnen 30 dagen retourneren en ontvangt
u het aankoopbedrag terug.
De AventoPore Combi traagschuimmatrassen zijn warmtegevoelig
en passen zich aan uw lichaam aan. Hierdoor zorgen zij voor een
evenwichtige drukpuntverdeling en een gezonde slaaphouding.
Deze matrassen worden hierdoor vaak gebruikt door mensen met spieren gewrichtsklachten. De AventoPore Combi matras is 18 cm dik. De
Combi Royal heeft een extra dikke toplaag en is maar liefst 21 cm dik.
De matrassen zijn voorzien van een wasbare hoes (stof of incontinentie).

Meer informatie of proefliggen? Kom langs bij de
Pantein Thuiszorgwinkel. Kijk op www.panteinwebwinkel.nl/matrasactie
voor alle afmetingen, prijzen, de voorwaarden én direct bestellen.

Oss Schadewijkstraat 8

Uden Nistelrodeseweg 10
(Bernhoven Ziekenhuis)

✓ Optimale ondersteuning en ligcomfort

✓ Drukverlagend
✓ Goede vocht- en

warmteregulering

✓ Tot 130 kg

gebruikersgewicht

✓ Matrastijk met afritsbaar bovendeel

✓ Keuze uit dikte 18 of
21 cm (Royal)

✓ In diverse lengtes en
breedtes

90 x 200 cm Combi:
595,-

298,-

Boxmeer Dokter Kopstraat 1
(Maasziekenhuis)

T 0900-8803*

Actie geldt t/m 31 januari 2016.
*€ 0,028 per minuut, met een starttarief van € 0,0951, plus uw gebruikelijke belkosten.

AventoPore Combi
traagschuimmatras

Pantein Extra Reizen met zorg

Reizen met zorg, zonder zorgen
Pantein Extra biedt zorgreizen op maat aan, in samenwerking met

uw vakantiebestemming te bieden heeft. De vakanties variëren van

Lindetours. Of u nu hulp nodig heeft met aankleden, af en toe een

busreizen, zorgcruises tot en met een complete vliegreis.

ondersteunende arm nodig heeft of specifieke verpleegkundige
zorg wenst, u kunt heerlijk genieten van uw vakantie. Bovendien

Voor leden: Informatie-avonden over reizen met zorg

krijgt u als lid van Pantein Extra 5% korting op de reissom.

Onder het genot van een kop koffie met een stukje Limburgse vlaai

Lindetours Zorgreizen is gespecialiseerd in reizen met zorg. Per reis

kunt u al uw vragen stellen. U kunt gerust een introducé meene-

wordt er een gediplomeerd zorgteam op maat samengesteld zo-

men. Vooraf aanmelden is niet nodig. Neem wel uw ledenpas mee.

dat aan iedere individuele zorgbehoefte wordt voldaan.

Uden op woensdagavond 16 december van 19:30 tot 21:00 uur.

Uw hulpmiddelen worden geregeld of u neemt uw eigen rollator of

Locatie: Kantoor Thuiszorg Pantein, Leeuweriksweg 14 Uden.		

scootmobiel mee. Aan de hand van een persoonlijk gesprek wordt

Boxmeer op dinsdagavond 15 december van 19:30 tot 21:00 uur .

bekeken wat er nodig is om u een zorgeloze vakantie te bezorgen.

Locatie: Expertisecentrum Madeleine, Velgertstraat 1 Boxmeer.

De kosten bestaan uit twee delen: de reissom én de kosten voor

Voor vragen kunt u ons bereiken via extra@pantein.nl of op

de zorgverlening. De 24-uurs achterwacht tijdens de reis is bij de

werkdagen via 0485-84 54 54 of kijk op www.panteinextra.nl/

reissom inbegrepen.

reizen-met-zorg.

De korting die u krijgt als lid van Pantein Extra geldt alleen voor

Leden van
Pantein Extra
ontvangen

de reissom. Als u een indicatie heeft, kunt u de zorg tijdens uw
reis hier (deels) mee bekostigen. Dit wordt vóór de reis uitvoerig
met u besproken, zodat u geen verrassingen meer tegenkomt. Het
belangrijkste is dat u optimaal kunt genieten van al het moois dat

5% korting
op de reissom

Busreizen

Reis aanbod

DUITSLAND 8-daagse reis naar Beieren

Vliegreizen

Reisdatum: 19 t/m 26 juni 2016

SPANJE 6-daagse stedentrip naar Barcelona

NEDERLAND 6-daagse reis naar De Beemster

Reisdatum: 5 t/m 10 mei 2016

Reisdatum: 25 t/m 30 juli 2016

MALTA 8-daagse vliegreis naar Malta

DUITSLAND 8-daagse reis naar Niedersachsen

Reisdatum: 18 t/m 25 mei 2016

Reisdatum: 6 t/m 13 augustus 2016

SPANJE 8-daagse vliegreis naar de Costa del Sol

OOSTENRIJK 8-daagse reis naar het Brixental

Reisdatum: 14 t/m 21 september 2016

Reisdatum: 21 t/m 28 augustus 2016
NEDERLAND 6-daagse reis naar Midden-Limburg

Cruises

Reisdatum: 22 t/m 27 augustus 2016

NOORSE FJORDEN EN NOORDKAAP 15-daagse cruise

OOSTENRIJK 8-daagse reis naar het Kaunertal

Reisdatum: 29 mei t/m 12 juni 2016

Reisdatum: 4 t/m 11 september 2016

MIDDELLANDSE ZEEGEBIED 8-daagse cruise

ITALIË 12-daagse reis naar Toscane & Rome

Reisdatum: 10 t/m 17 oktober 2016

Reisdatum: 24 september t/m 5 oktober 2016
Meer informatie? Voor vragen kunt u contact opnemen met Pantein Extra via 0485-84 54 54, of u kijkt op de site
www.panteinextra.nl/reizen-met-zorg. De reisgids wordt vrijblijvend thuisgestuurd. U kunt ook een afspraak maken
voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.
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Ontslag uit het ziekenhuis...en dan?
Als u na een verblijf in het ziekenhuis weer naar huis mag, kan het zijn dat u thuis nog extra hulp nodig heeft. Op welke zorg kunt u dan rekenen? Hoe regelt u dat en hoe zit het met de vergoeding van
deze zorg?

Het maakt niet uit of u voor een kleine of grote ingreep in het

inschatten wat nodig is. “Met de juiste informatie kunnen mensen

ziekenhuis ligt, meestal begint het echte herstel pas thuis. De

vervolgens zelf goede keuzes maken.”

eerste opvang en verzorging gebeurt wellicht door mensen in
uw directe omgeving. Het kan zijn dat u meer hulp nodig heeft,

Verpleging en verzorging: zo veel mogelijk zelf doen

bijvoorbeeld verpleging of verzorging, hulpmiddelen bij het lo-

Om de zorg betaalbaar te houden, wordt aan iedereen gevraagd

pen, hulp bij het huishouden of bij de maaltijdbereiding omdat u

zijn eigen netwerk zoveel mogelijk in te schakelen.

zelf nog niet kunt koken. Hoe moet u dit regelen? Als u weet dat

Dat geldt ook voor de hulp bij bijvoorbeeld wassen en aankle-

u naar het ziekenhuis gaat voor een ingreep kunt u van tevoren

den. Voor zorg die uw netwerk niet kan geven wordt de thuiszorg

al één en ander uitzoeken en regelen. Zo kunt u vooraf contact

ingeschakeld. De liaisonverpleegkundige of wijkverpleegkundige

hebben met uw wijkteam. In geval van een spoedopname is dat

overlegt samen met u welke zorg u krijgt. U bepaalt zelf van wel-

anders.

ke zorgaanbieder u deze zorg wilt ontvangen. Persoonlijke verzorging en verpleging worden vergoed door uw zorgverzekering.

Wat is nodig

U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen.

Als u in het ziekenhuis ligt en bijna weer naar huis mag, komt
de liaisonverpleegkundige bij u op bezoek. Deze verpleegkun-

Hulpmiddelen

dige is gespecialiseerd in het regelen van zorg na ontslag uit het

Soms kan iemand het thuis prima redden, maar zijn er (tijdelijk)

ziekenhuis. Een liaisonverpleegkundige van het Maasziekenhuis

hulpmiddelen of verpleegartikelen nodig. Zoals een rolstoel, kruk-

vertelt: “We voeren met bijna elke patiënt een gesprek, het liefst

ken of een aangepast bed. Het is mogelijk om hulpmiddelen te le-

ook met de partner, kinderen of een contactpersoon erbij. Sa-

nen, huren of te kopen. Dat kan onder meer in één van de Pantein

men kunnen we beter inschatten welke dingen de mensen zelf en

Thuiszorgwinkels of via de webshop www.panteinwinkel.nl. Als u

wat anderen kunnen doen.” De liaisonverpleegkundige is goed

lid bent van Pantein Extra krijgt u 10% korting bij huren en kopen.

op de hoogte van de wet- en regelgeving en heeft contact met
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zorgaanbieders, regionale leveranciers van hulpmiddelen en met

Huishoudelijke hulp

zorgverzekeraars. Nog belangrijker: zij kan goed aanvoelen en

De liaisonverpleegkundige krijgt vaak vragen over hulp in de

Handige tips
voor diensten
na ontslag uit
het ziekenhuis

Maaltijden

Gratis uitleen van krukken

Indien u (tijdelijk) niet in staat bent om

Als lid van Pantein Extra krijgt u de

Het complete dienstenoverzicht van

te koken kunt u gebruik maken van de

eerste zes weken krukken gratis te

Pantein Extra vindt u op de achterzijde

maaltijdservice via Pantein Extra. U heeft

leen. Daarna ontvangt u 10% korting

van dit magazine.

keuze uit vele gerechten.

op de huurprijs.

Wasverzorging

Kapper aan huis

Pedicure aan huis

Via Pantein Extra kunt u wekelijks uw

De kapper komt bij u aan huis voor

Voor zowel voetverzorging bij medi-

wasgoed meegeven en krijgt u het

alle veel voorkomende kappersbehan-

sche klachten als voor het ‘gewoon’

schoon en fris weer terug. U kunt ook

delingen. Wassen, knippen, föhnen of

laten verwennen van uw voeten. Bij

kortdurend gebruik maken van de

permanent, voor de thuiskapper is het

onze gecertificeerde pedicures zit u

wasservice.

geen probleem.

goed.

huishouding. Dit wordt geregeld door de gemeente en valt onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Huishoude-

www.hodeswmo-unit.nl

lijke Hulp moet u zelf aanvragen bij uw gemeente en u betaalt
hiervoor een eigen bijdrage.
Tijdelijk verblijf
In sommige situaties is het beter of zelfs noodzakelijk om na een
ziekenhuisopname (tijdelijk) naar een zorgcentrum te gaan. U
kunt de locatie van uw voorkeur aangeven. U moet wel rekening houden met de beschikbaarheid en de mogelijkheden van
de gekozen locatie. Tijdelijk verblijf in een zorgcentrum wordt

Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving
ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen
van Hodes “Gewoon Thuis”.

vergoed via uw zorgverzekering (Zorgverzekeringswet) of via de

 Slaap- / Zorgkamers;

Wlz (Wet langdurige zorg). Dit hangt af van uw persoonlijke situa-

 Mantelzorgwoningen;

tie. De liaisonverpleegkundige kan u hierover informatie geven.

 Sanitairruimtes.

Maaltijd aan huis
“We horen regelmatig dat mensen die uit het ziekenhuis komen
moeite hebben met voldoende eten en op tijd drinken. Een
extra aandachtspunt, waarbij er een beroep wordt gedaan op
familie, buren en vrienden. Een andere optie is maaltijden laten
bezorgen, dit kan door verschillende aanbieders*. Uiteindelijk
komen we samen tot een goede oplossing, zodat iemand goed
naar huis kan.”
 053 - 4285 888

 info@hodeswmo-unit.nl

*Leden van Pantein Extra ontvangen korting op maaltijden van apetito.
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Het
allerbeste
vers
natuurlijk uit eigen streek

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

PROBEERACTIE!
Nu zeer voordelig
proeven!
e
Ruime keudzen
ij
in maalt n
en soepe
~

Veiligheid in
en om uw huis

Slechts

e3,99
per maaltijd

5 HEERLIJKE
MAALTIJDEN

PROEFPAKKET (art. nr 93928)
• Slavink in jus met spinazie en aardappelpuree
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en
Ook verkrijgbaar als
aardappelpuree

• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot
met groenten en gebakken aardappelen

44589 apetito A4 Ligg. adv. Probeeractie.indd 1

natriumarm (art.nr. 93997).
Informeer naar de
mogelijkheden.

nu e 19,95
(gratis bezorgd)

Uw actiecode:
5 - 2015ADD

Eenmalige deelname per adres

Meer weten of bestellen?

0800 - 023 29 75 (gratis)
Wij helpen u graag verder

www.apetito-shop.nl • info@apetito.nl

10-12-14 15:03
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In Vorstenbosch kent iedereen Jan Smolenaers als Jan den Mulder. Jan werd vlakbij windmolen Windlust
geboren. Nu, 84 jaar later, woont hij er nog steeds naast. De molen speelde al die tijd een belangrijke rol
in zijn leven.

Verknocht aan zijn molen
Jans vader trouwde met een molenaarsdochter en kocht in 1929

Molentaal

Windlust. Lang mocht hij er niet van genieten, want zeven jaar

“We hebben Windlust in 1970 aan de gemeente verkocht. Sinds

later kreeg hij een klap van de molenwiek en overleed.

2008 werkt Marcel Voorneman hier als vrijwillig molenaar. We

Jan was toen vijf jaar. Zijn moeder hertrouwde en hield de molen

hebben er een heel goeie aan. Sinds vier jaar malen we weer

draaiende. Ook Jan werkte er drie jaar als molenaar. Toen moest

met nieuwe molenstenen! Aan de stand van de wieken kun je

hij in dienst en daarna ging hij met veel plezier werken bij meel-

veel aflezen. Zo is er een feeststand en een rouwstand. Als ik

fabriek Meulemans.

de molen in de rouwstand zet, word ik daarna vaak gebeld door
een dorpsgenoot die wil weten wie er dood is.“

Uit de hele wereld
“Mijn liefde voor molens bleef“, vertelt Jan. “Vijftig jaar geleden

“Mijn vrouw en ik zijn sinds het begin lid van Pantein Extra. We

begon ik rondleidingen te geven op Windlust. Dat doe ik nog

ontvangen, dankzij het lidmaatschap, korting op onze zorgver-

steeds. Het is zo’n dankbaar werk, je doet er zoveel mensen een

zekering. Wij vinden het een veilig idee dat we bij hen terecht

plezier mee. Ik ontmoet mensen uit de hele wereld. Vorige week

kunnen als we hulp nodig hebben. De molen houdt me jong, Ik

was hier nog een groep uit Noorwegen, deze week had ik twee

loop nog steeds sneller naar boven dan de meeste bezoekers.”

boeddhisten uit India. Als ik voor het raam zit en ik zie iemand
bij de molen staan, dan ga ik ernaartoe. Er komen veel kinderen
en kleinkinderen van geëmigreerde dorpsgenoten of van soldaten die hier gevochten hebben. Sommige bezoekers blijven

Wilt u ook meedoen aan deze rubriek, of kent u iemand die hier

daarna kaartjes sturen; een Canadees stel doet dit al 39 jaar.”

prima past? Meld u dan bij de redactie via extra@pantein.nl
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Puzzel mee...

Vraag
het Bonny
Hoe weet ik welke kortingen Pantein
Extra verleent?
Via dit magazine en de digitale nieuwsbrief
informeren we onze leden over actuele
en nieuwe kortingen. Kortingscodes voor
bijvoorbeeld de webshop van Pantein
Thuiszorgwinkel of voor collectiviteitkorting van CZ en VGZ kunt u opvragen via
www.panteinextra.nl/kortingen.
Op de site vindt u ook de actuele kortingspercentages. U kunt ze ook telefonisch aanvragen via 0485-84 54 54. Op de website
kunt u ook per dienst en per dienstverlener
zien wat het u kost. Het ledenvoordeel is

Horizontaal
1. Maand (5)
4. Verordening (5)
8. Wettelijke aansprakelijkheid (2)
9. Chinese munt (2)
10. Bloeiwijze (3)
11. Ionium (2)
12. Te koop (2)
14. Schop (3)
16. Slotwoord (4)
18. Grof weefsel (4)
20. Voorwendsel (5)
22. In actie komen (6)
24. Godin van de
dageraad (3)
27. Afkeer (8)
29. Citeren (8)

Verticaal
1. Sober (5)
2. Reeds (2)
3. Reeks gelijksoortige
voorwerpen (3)
4. En andere(n) (2)
5. Bezinksel (4)
6. Compagnie (3)
7. Vat (3)
10. Paling (3)
13. Kostbaar voorwerp (8)
15. Forum (5)
17. Motregenen (8)
18. Friet (5)
19. Ondernemingsraad (2)
21. Meisjesnaam (5)
23. Verdieping (5)
25. Onzes inziens (2)

31. Toegepast Natuurwetenschappelijk
Onderzoek (3)
32. Vrouwelijk paard (6)
35. Griekse letter (5)
38. Klipgeit (4)
39. Mythologische figuur
(4)
41. Ritmische muziek (3)
43. Achter (2)
44. Academische titel (2)
45. Behoeftig (3)
47. Laatstleden (2)
49. Gigawatt (2)
50. Pech met de auto (5)
51. Oosterse vechtsport
(5)

26. Lieverd (5)
28. Gerief (5)
30. Meisjesnaam (2)
33. Rijksgrens (2)
34. Reputatie (5)
36. Planeet (4)
37. Mobieltje (3)
39. Deel van de mond (3)
40. Tijdperk (3)
42. Bier (3)
46. Muzieknoot (2)
48. Lumen (2)

in de prijs berekend. Gemiddeld ontvangt
u 10% korting op de diensten van Pantein

5

2

51

28

35

19

27

3

23

21

43

11

49

24

46

Extra.

Oplossing
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Puzzel mee
en maak kans
op dit lumbaal
kussen

Kan ik maaltijden van apetito uitprobe-

Stuur de oplossing van de puzzel voor

ren?

31 december 2015 naar Pantein Extra, o.v.v.

Ja, u kunt maaltijden voordelig probe-

puzzel, Postbus 288, 5830 AG Boxmeer of

ren. apetito heeft een proefpakket met

mail de oplossing naar extra@pantein.nl.

5 maaltijden samengesteld. Het proef-

Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnum-

pakket kost slechts € 3,99 per maaltijd en

mer en e-mail te vermelden. De winnaar ont-

wordt gratis bij u thuisbezorgd.

Doe mee en win een Lumbaal

vangt persoonlijk bericht en wordt begin ja-

Er is ook een proefpakket voor een natrium-

kussen t.w.v. e€34,95. Het voorgevormde

nuari 2016 op onze website bekend gemaakt.

arm dieet.

kussen biedt ondersteuning in de onder-

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

rug. Dankzij de elastische band kan het

De oplossing van de puzzel najaar 2015 is

kussen op de juiste hoogte worden ge-

‘hulpmiddelen’. Mevrouw van Dijk uit
Heeft u ook een vraag aan Bonny? Mail

plaatst. Handig voor thuis, op kantoor of

Odiliapeel is de winnaar. Proficiat met uw

deze dan naar: bonny@pantein.nl

in de auto. Het kussen is beschikbaar ge-

leeslineaal.

steld door Pantein Thuiszorgwinkel.

advertorial

Zo lang mogelijk

plezierig thuis wonen
In de zorg vinden veel veranderingen plaats. Alles is erop gericht dat u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Met hulp van mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers en waar nodig
vullen wij dat aan met professionele zorg. U kunt ook particuliere zorg bij ons inkopen. Wij staan voor
u klaar, om u thuis of in het zorgcentrum te ondersteunen. 24 uur per dag bieden we geplande en
ongeplande zorg. Een veilig gevoel.

Dichtbij en vertrouwd

Gespecialiseerde verpleging

Onze zorg is persoonlijk en dichtbij. We zitten altijd in
de buurt, zijn direct toegankelijk, werken met kleine
teams die voor een vaste groep klanten zorgen. Er is
dus letterlijk en figuurlijk een kleine afstand tussen

Uniek is ook de zorg van het verpleeg technische team.
Dat biedt complexe specialistische zorg thuis in opdracht van de behandelend arts. U kunt daarbij denken
aan het toedienen van sondevoeding via een pomp,
complexe wondzorg, pijnbestrijding en medicatie via
een infuus, verzorgen en verwisselen van catheters.
Zorg die door een goede samenwerking met de huisarts
of specialist niet in het ziekenhuis, maar gewoon thuis
kan plaatsvinden.

klant en medewerker.

Behandeling
Mensen die vragen hebben die voortvloeien uit een
beperking of chronische ziekte(n) kunnen voor advies en behandeling terecht bij het behandelteam
van Zorgcentra Pantein. Een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, logopedist, fysiotherapeut,
ergotherapeut en diëtist werken nauw samen binnen
dit team. Bent u woonachtig in het Land van Cuijk of
Noord-Limburg, dan vindt de behandeling thuis of in
het dichtstbijzijnde zorgcentrum van Pantein plaats.

“Met het wijkteam spreek ik af hoe laat ik

Kijk voor meer informatie ook op onze
website www.thuiszorgpantein.nl

zorg wil krijgen, zodat ik op tijd klaar ben
als mijn kleinkind op bezoek komt”

Bel voor alle (zorg)vragen: 0900-8803

.
Elk moment vraagt andere zorg, Pantein zorgt ervoor

Pantein Extra maakt uw leven makkelijker
Als lid van Pantein Extra kunt u gebruik maken van onderstaande aan huis diensten:
• Audicien
• Belastingservice
• Bezorgen/afhalen uitleenartikelen
• Budgetcoach
• Computerservice
• Dakgootreiniging
• Fietsenmaker
• Glazenwasser
• Kapper
• Kledingservice
• Klussenservice
• Maaltijdservice

• Manicure
• Massage
• Opticien
• Pedicure
• Professional organizer
• Pruikenservice
• Reizen met zorg NIEUW
• Schilderservice
• Schoonheidsbehandeling
• Steunkousen aan huis
• Steunzolen aan huis
• Tuinservice

• Verhuisservice
• Voetreflexmassage
• Wasservice
KORTINGEN
• VGZ en CZ
• Rabobank verzekeringen
• Pantein Thuiszorgwinkel
• Geselecteerde klassieke concerten NIEUW

Kijk voor het actuele aanbod en beschikbaarheid in uw regio op www.panteinextra.nl

Maak voor 31 december 2015 iemand lid* van
Pantein Extra en ontvang gratis de DVD ‘Intouchables’.
*deze aanbieding geldt voor mensen die minimaal 1 jaar geen lid zijn geweest. Kijk
voor de voorwaarden op www.panteinextra.nl/lid-worden

Lidmaatschapsbon

!
1.
Gegevens
Pantein
Extra lid

SEPA
Het lidmaatschap voor 2016 kost e 20,95, bij automatische incasso. U kunt ook lid worden zonder dat iemand u
aanmeldt. Stuur deze compleet ingevulde bon aan: Pantein Extra, Antwoordnummer 10023, 5830 VE Boxmeer.

Naam en voorletters:

Man

Vrouw

Man

Vrouw

Adres:							Geboortedatum:
Postcode/woonplaats:					Lidnummer:
E-mail adres

2.
Gegevens
nieuw lid
Pantein
Extra

DOORLOPENDE MACHTIGING

Naam en voorletters:
Adres:
Postcode/Woonplaats:					
Telefoonnummer:					Geboortedatum:
E-mail adres:
IBAN:							T.n.v.

Hierbij machtig ik Pantein Extra, Dokter Kopstraat 2 Beugen, om tot wederopzegging met ingang van 2016 voortaan de contributie van mijn bankrekening af te schrijven

Handtekening voor akkoord
bij automatische incasso:

Datum

Aanmelden kan ook via de website www.panteinextra.nl/lid-worden of via extra@pantein.nl. De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken. U
heeft 56 dagen de gelegenheid om uw bank het bedrag terug te laten boeken. De leveringsvoorwaarden van Pantein Extra vindt u op onze website.
Incassant ID: NL85ZZZ410843210000

