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Johan Buijs uit Boxmeer al 20 jaar lid van Pantein Extra
Verwenmomentje voor Will Verkerk uit Cuijk
Annie van der Ven: Het is fijn als je hulp zelf kunt regelen
Leden van Pantein Extra maken kans op mooie prijzen
Voorjaar 2015

Op naar
de volgende
20 jaar!
Advertentie

Pantein Extra en VGZ zijn al jarenlang partner. Samen zorgen we ervoor dat u kunt
blijven profiteren van goede zorg. Zo maken we bij VGZ goede afspraken met
zorgaanbieders op basis van medische kwaliteit, klantervaringen en betaalbaarheid.
Uw voordeel? U wordt in één keer goed geholpen en zo blijft de zorg voor iedereen
betaalbaar. En via Pantein Extra profiteert u van een aantrekkelijke korting op uw
zorgverzekering. Want voor goede zorg zorg je samen.
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4 Leden aan het woord
5		
Vragen over
		veranderingen in de zorg
		
Pantein Extra geeft antwoord op de
meest gestelde vragen.

6 ‘Het is fijn als je hulp zelf
kunt regelen’
		
Annie van der Ven stond aan de wieg
van Pantein Extra.

4 Kapper aan huis
Maria van Hoof uit
Sint Oedenrode:

We hebben
samen veel
plezier

20 jaar
Pantein Extra
Het nieuwe Pantein Extra magazine dat
voor u ligt, heeft een feestelijk tintje.
Dit jaar vieren we namelijk ons 20-jarig
bestaan.
In het interview met Annie van der Ven
leest u dat we twintig jaar geleden
begonnen met de Gezondheidsservice:

9 		Diensten aan huis:
		tuinservice

leden kregen zorg en korting op dien-

11 XtraKort

dig thuis wonen. Anno 2015 is dit weer

13		Johan en Lies Buijs:

“Mooi toch dat dit tegenwoordig
kan”.

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

sten aan huis. Zo ondersteunden we
mensen toen al bij het langer zelfstanhelemaal actueel.
We vieren dit jubileum graag met onze
leden. Daarom hebben we in 2015
allerlei leuke acties voor u. Op de achterzijde leest u hier meer over.
Veel leesplezier!

14		Puzzel mee
16		Pantein Extra 20 jaar
Dit hele jaar maakt u kans op
		mooie prijzen!
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Lid
worden?

Via www.panteinextra.nl
of bel 0900-8803.

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 email.

Extra leden aan het woord
MARIA VAN HOOF UIT SINT OEDENRODE

Buitengewoon goed
‘Sinds september heb ik een kapster aan huis via Pantein
Extra. Het was even wennen, want daarvoor had ik heel
lang een andere kapster. De eerste keer was ik niet zo
tevreden, maar nu krijgt Nikki een dikke 9,5! Ze kent nu
mijn haren en mijn shampoo en weet hoe ik het graag wil.
Ze komt elke week en we hebben samen veel plezier. Ze
zet soms zelf koffie en weet waar de koeken liggen. Dat
zegt genoeg, toch.’

MIET DE HAAS UIT OEFFELT

Twee koffers pruiken aan huis
‘Ik draag al 28 jaar een pruik. Laatst stelde mijn dochter
voor om via Pantein Extra een pruikenservice thuis te laten
komen. Dat is heel goed bevallen. Ik had meer dan genoeg
keuze uit twee grote koffers vol pruiken. De nieuwe pruik
zit lekker, heeft een mooie glans en ik kan hem zelf wassen.
Net voor Kerst is de mevrouw van de pruikenservice speciaal teruggekomen om er krullen in te zetten.’

WILL VERKERK UIT CUIJK

Verwenmomentje
‘Voor mijn 86e verjaardag kreeg ik van de kinderen een manicurebehandeling thuis cadeau. Vroeger werkte ik in de horeca en dan zijn verzorgde handen belangrijk.
Daarom lakte ik mijn nagels altijd. Door mijn oogziekte kan
ik dat niet meer zelf. De manicure was heerlijk, echt een verwenmomentje.’
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Pantein Extra geeft antwoord

Vragen over veranderingen in de zorg
In de zorg ligt het accent steeds meer op doen wat je
zelf kunt en zorg vragen waar noodzakelijk. Pantein
Extra organiseert informatiebijeenkomsten hierover
waarin uitleg wordt gegeven. Tijdens de bijeenkomsten die in januari en februari plaatsvonden werd aandachtig geluisterd en reageerden leden enthousiast
op de heldere uitleg die werd gegeven. De meest
gestelde vragen en antwoorden hebben we voor u
op een rijtje gezet.
Hoe kom ik in contact met de wijkverpleegkundige?

ken welke zorg u zelf kunt oplossen, bijvoorbeeld samen met

Wijkverpleegkundigen zijn vaak in dienst van een thuiszorgor-

uw partner, familie of mensen uit de buurt. Pas daarna volgt de

ganisatie. Voor verpleging en verzorging aan huis kunt u direct

professionele zorg. Dat is anders dan voorheen en geeft u ook

contact opnemen met een zorgaanbieder. Hiervoor heeft u

meer vrijheid om dingen op uw manier te organiseren.

geen verwijzing van de huisarts nodig. U kunt bij het kiezen van
een zorgaanbieder advies vragen bij het sociale wijkteam, men-

Kan Pantein een offerte bieden voor zorg die we zelf moeten

sen in uw directe omgeving, aan de huisarts of na een verblijf in

betalen?

het ziekenhuis aan de transferverpleegkundige.

Ja, Pantein kan u hiervoor een offerte aanbieden. Een offerte
kunt u per post of mail ontvangen. Indien akkoord kan de zorg-

Wie stelt de indicatie?

verlening binnen 2 werkdagen starten. Leden van Pantein Extra

De zorglegitimatie (indicatie) wordt vastgesteld door een wijk-

ontvangen tot € 5,- korting per uur op particuliere zorg.

verpleegkundige. De wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor

Voor het aanvragen van een offerte of meer informatie kunt u

een intake gesprek.

bellen naar 0485-844644.

Is de mantelzorger verplicht de zorg over te nemen?

Heeft u de bijeenkomst niet bijgewoond en heeft u alsnog inte-

Nee. Kinderen, familie, buren of vrienden zijn niet verplicht om

resse? Maak dit via extra@pantein.nl kenbaar en wij informeren

zorg over te nemen. Wel is het zo dat het nieuwe overheids-

u wanneer er weer een bijeenkomst is.

beleid erop is gericht dat eerst in overleg met u wordt geke-

Particuliere zorg, zoals u dat wenst
Soms is extra ondersteuning of service nodig

periodes. Ons aanbod is geheel op maat. U be-

om zelfstandig thuis te (blijven) wonen. Als deze

paalt waar u behoefte aan heeft.

Leden van
Pantein Extra
ontvangen
tot € 5,korting
per uur

ondersteuning niet wordt vergoed heeft u de
mogelijkheid deze zelf in te kopen. Sinds 1 januari

Via Ik Zoek Zorg kunt u diensten aanvragen op

2015 biedt Pantein particuliere zorg.

het gebied van verpleging, verzorging, begeleiding en gezelschap. Wij vertalen uw zorgwens

Bijvoorbeeld hulp en gezelschap in de thuis-

in een offerte om u inzicht te geven in de kos-

situatie of bij uitstapjes, ondersteuning bij

ten. Wilt u vrijblijvend een offerte aanvragen?

dagelijkse activiteiten zoals koken, aan- en uit-

Ga naar www.ikzoekzorg.nu of neem telefonisch

kleden of opvang van mantelzorg in vakantie-

contact op via 0485-844644.
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De dag kan tegenwoordig rustig beginnen voor Annie van der Ven. Even de tijd nemen voor
een kopje koffie en de krant. Twee jaar geleden ging ze met pensioen. Daarvoor werkte ze in de
zorg en stond onder meer aan de wieg van Pantein Extra (toen nog de Gezondheidsservice) en
de Thuiszorgwinkels. ‘Juist in deze roerige tijden kan Pantein Extra mensen heel goed helpen.’

Annie van der Ven stond aan de wieg van Pantein Extra

‘Het is fijn als je hulp
zelf kunt regelen’
Praten over de zorg doet Annie uit

ouderschap en opvoeding. Niet

Heeswijk-Dinther nog altijd met

lang daarna kwamen er diensten

veel passie. Haar werkende leven

aan huis in het pakket, zoals een

heeft ze dan ook meer dan ten

pedicure of maaltijden met kor-

volle aan de zorg besteed. Zo was

ting.

ze manager bijzondere en aanvullende zorg bij Thuiszorg Brabant

Eigen waarde

Noord-Oost, de voorloper van

We zijn nu twintig jaar verder en

Thuiszorg Pantein.

opnieuw verandert de zorg volop.

In een notendop vertelt ze over de geschiedenis van de zorg.

Er wordt verwacht dat mensen langer zelfstandig blijven wo-

‘In de jaren tachtig veranderde er heel veel. Voor die tijd wa-

nen, met hulp van mensen uit hun omgeving. Volgens Annie

ren mensen lid van de witgele kruisvereniging, in elk dorp was

blijkt juist nu weer hoe belangrijk een service zoals die van

er wel één. Wie lid was, en dat was bijna iedereen, kon hier

Pantein Extra is. ‘Je biedt mensen iets extra’s, dat aanvullend

terecht voor verpleging en hulpmiddelen bij de wijkverpleeg-

is op de verzekerde zorg.’

kundige. Zij werkte toen ook al nauw samen de huisarts.’ Toen
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de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) werd inge-

Onlangs werd Annie zelf ziek. Ze werd geopereerd en toen ze

voerd, werd de verzekerde basiszorg voortaan landelijk gere-

thuis kwam had ze echt wel een paar weken de tijd nodig om

geld en werd de kruisvereniging geleidelijk aan overbodig. ‘Er

te herstellen. ‘Ik heb vier kinderen, maar zij hebben ook hun

waren toen ook al veel bezuinigingen, waardoor de basiszorg

werk, hun eigen gezin. Het voelt niet goed om te veel een

vrij schraal was. De regionale kruisvereniging hebben we toen

beroep op mijn kinderen te moeten doen. Ik regel het liever

omgevormd naar de Gezondheidsservice.’

zelf. Dus toen ik ziek was, heb ik zelf hulp ingeschakeld. Als je

Dat is nu twintig jaar geleden. ‘We maakten een extra pakket

ouder wordt en steeds vaker merkt dat je dingen niet meer

met aanvullende zorg en diensten, speciaal voor onze leden’,

zelf kunt: wie wil er dan steeds een beroep op anderen doen?

vertelt Annie. Zo konden leden extra kraamzorg krijgen, bij-

Het is fijn als je hulp, zoals een tuinman, pedicure of opticien

voorbeeld na een keizersnede. Of als mensen extra verzorging

aan huis zelf kunt regelen. Zo houd je je eigen waarde en eigen

wilden, bovenop wat door de verzekering werd vergoed, kon-

regie.’

den leden dat met korting inkopen. Ook werden er cursussen

Pantein Extra bestaat 20 jaar. Kijk op de achterpagina voor

aangeboden, bijvoorbeeld om te stoppen met roken en over

onze jubileumacties.

‘Wie wil er steeds
een beroep op
anderen doen?’
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PROBEERACTIE!
Nu zeer voordelig
proeven!
e
Ruime keudzen
in maaltij n
en soepe
~

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

nu e 19,95
(gratis bezorgd)

Uw actiecode:
5 - 2015ADD

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

Meer weten of bestellen?

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

Eenmalige deelname per adres

www.apetito-shop.nl • info@apetito.nl

44589 apetito A4 Ligg. adv. Probeeractie.indd 1

10-12-14 15:03

Ineens wordt uw wereld
zoveel groter

Scootmobiel
Victory XL 130
Tot 15 km/u, actieradius 40 km
Incl. accu’s en lader

4209,-

Kwalitatieve en stevige rolstoel

Extra breed en lang frame

Eenvoudige bediening

Kleuren: zilver,
zwart, rood
en blauw

Rolstoel Breezy

Rollator Gemino 60

3599,-

Ook geschikt voor binnenshuis
Geïntegreerde reflectoren

Met lage inspanning te duwen
Eenvoudig opvouwbaar

Incl. afneembare mand

Leverbaar in zitbreedte
44 cm en 47 cm

Kleur:
zilvergrijs

10% ledenvoordeel

379,-

339,-

Kortingen tot wel € 600

199,-

179,-

Profiteer t/m 30 april

Aanbiedingen gelden tot en met 30 april 2015 en zolang de voorraad strekt. Niet geldig in combinatie met andere acties.
Welzorg en haar partners kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor onjuiste prijzen, druk- of zetfouten. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Kom langs bij Pantein Thuiszorgwinkel of bestel online www.panteinwebwinkel.nl
Boxmeer Dokter Kopstraat 1 - Oss Schadewijkstraat 8
Uden (Bernhoven ziekenhuis) Nistelrodeseweg 10
9469-00011 PANTEIN_ADVERTENTIE_200x145.indd 1

T 0900-8803
09/02/15 16:22

Pantein Extra Tuinservice
Nu de dagen langer worden en het voorjaar letterlijk tot bloei komt, is het
heerlijk om in de tuin of op het balkon te genieten van de buitenlucht en
het moois dat de natuur biedt. Als u ouder wordt, kan het onderhoud van
de tuin lastiger worden. De tuinmannen via Pantein Extra helpen u graag
met allerhande klussen, of met het maken van bijvoorbeeld een speciaal
tuinontwerp.

Thuis in eigen tuin
Een border die weinig onderhoud vraagt, maar wel prachti-

Uw tuin is zijn zorg! De tuinmannen via Pantein Extra helpen u

ge bloemen heeft. Een verhard pad waar u met een rollator

graag met opruimen, snoeiwerk, knippen en maaien, onder-

overheen kunt wandelen of een waterpartij waar vogeltjes op

houd, tuinaanleg, verharding en nog veel meer. Kijk voor meer

afkomen. Alles is mogelijk.

informatie op www.panteinextra.nl/tuinonderhoud

Het voorjaar is dé tijd om aan de slag te gaan in uw tuin en er

Lid worden? Dat kan via www.panteinextra.nl of bel 0900-8803.

wat moois van te maken. Mocht u dat zelf niet meer kunnen of

Kijk voor alle diensten en kortingen op pagina 12 van dit

niet willen, dan is het mogelijk om via Pantein Extra een tuin-

magazine en op www.panteinextra.nl

man in te schakelen. Wim Dammers, of één van zijn collega’s,
komen graag bij u langs. ‘Het zware snoeiwerk of het inrichten
van een heel nieuwe tuin, alles kan’, zegt hij. ‘Het gaat er mij
om dat ik iets maak waar de klant blij mee is.’
Wim uit Overloon begon vorig jaar met zijn eigen hoveniersbedrijf, na tientallen jaren ervaring als hovenier elders. ‘Het leek
me geweldig om zelf iets te betekenen voor mensen, om hen
blij te maken. Vooral ouderen kijken toch een groot deel van
de tijd uit over hun eigen balkon of tuin. Ze willen er graag
van genieten, maar het onderhoud moet niet te veel tijd en
moeite vragen. Ik luister goed naar de wensen van de klant
en voer het dan zo uit. Soms kan ik wat handige tips geven of
aanpassingen doen, bijvoorbeeld een eenvoudig systeem voor
de beregening of het aanpassen van de verharding.’
Wim drinkt graag een kopje koffie met zijn klanten. ‘Ik ben
echt betrokken bij hen. Soms kom ik na een paar maanden nog
een keer kijken of alles nog naar tevredenheid is.’
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Wilt u de juiste materialen in huis hebben
zonder dat u hiervoor de deur uit hoeft?
Ontvang dan uw diabetes-, incontinentie-, stoma- of wondmaterialen eenvoudig per post.

De voordelen
•

Telefonisch of online bestellen

•

Levering op ieder gewenst adres

•

Rechtstreekse declaratie bij uw
zorgverzekeraar

•

Deskundig advies van onze

Bestellen?
Bel 0800 - 0662
of ga naar
www.bosman.com

klantadviseurs

www.janlinders.nl

Proef het
voordeel
Bij Jan Linders proeft u iedere dag het bourgondische zuiden.
In onze groente en fruit uit de streek, die met zorg en liefde
worden geteeld. In ons versgebakken brood dat is bekroond
tot het beste van Nederland. In ons malse vlees en onze
ambachtelijke vleeswaren. Het voordeel van het zuiden zit ‘m
natuurlijk ook in onze vriendelijke medewerkers, onze regionale
betrokkenheid, de vaste lage prijzen en de échte acties.

Al 5 jaar de beste

Kom snel het voordeel proeven bij Jan Linders.

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

in álle vers!

*GfK klanttevredenheidsonderzoek september 2014

bij Jan Linders

De laatste nieuwtjes en Extra aanbiedingen

Korting in de webshop

van Pantein
Thuiszorgwinkel

Korting

in het restaurant
en Grand Café
Lekker en gezond eten is niet al-

rant en Grand Café van het Maas-

leen goed voor het lichaam maar

ziekenhuis. Deze korting geldt niet

biedt ook de mogelijkheid voor

alleen voor eten en drinken maar

gezelligheid en contact.

ook voor kleine cadeauartikelen.

Naast de korting in de Pantein Thuiszorgwinkel

Het Maasziekenhuis Pantein hecht

Deze korting is niet geldig in com-

ontvangen leden van Pantein Extra ook 10% kor-

veel waarde aan de kwaliteit van

binatie met andere kortingen.

ting op hun bestelling in de webshop. Kijk hier-

haar maaltijden. Het eten komt

Openingstijden

voor op www.panteinwebwinkel.nl.

vers uit de eigen keuken en er

Restaurant Maasziekenhuis:

Zo kunt u makkelijk vanuit huis alle producten be-

wordt gebruik gemaakt van lokale

Ma. t/m vrij. 10.30 uur - 14.00 uur.

kijken en deze meteen bestellen.

leveranciers.

Zat. en zon. gesloten.

Om van de korting gebruik te maken vult u op het

Openingstijden

online bestelformulier de code PNnws01 in. De

Bent u lid van Pantein Extra dan

Grand Café Maasziekenhuis:

korting is exclusief voor leden en is het hele jaar

ontvangt u op vertoon van uw

Ma. t/m vrij. 08.00 uur - 20.00 uur.

door geldig.

ledenpas 5% korting in het restau-

Zat. en zon. 11.00 uur - 20.00 uur.

Gratis krukken lenen
Plotseling krukken nodig? Geen zorgen!
Met uw ledenpas van Pantein Extra kunt u maximaal 6 weken gratis krukken lenen bij de Pantein
Thuiszorgwinkels in Uden, Oss, Boxmeer en het
servicepunt in Cuijk. Zonder lidmaatschap betaalt
u e 4,00 per week. Ook op andere uitleenartikelen
krijgt u als lid een mooie korting. We doen dit samen met Pantein Thuiszorgwinkel.
Vroeger kon u hiervoor bij de kruisvereniging terecht. Pantein Extra voert dit nu opnieuw in, zodat
mensen langer mobiel blijven en hun zelfstandigheid kunnen behouden. Alle kortingen en voorwaarden leest u op www.panteinextra.nl/uitleen
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Pantein Extra maakt
uw leven makkelijker

Als lid van Pantein Extra kunt u gebruik maken van onderstaande aan huis diensten:

Hoe werkt het?
U bent al lid van Pantein Extra voor e 21,95 euro per jaar. Het lidmaatschap geldt voor alle mensen bij u in huis. Als u lid bent, krijgt u
op eenvoudige wijze toegang tot extra dienstverlening op de zorg.
Met één telefoontje brengen wij u in contact met een goede en betrouwbare dienstverlener. We checken onder meer certificaten, diploma’s en identiteitsbewijzen. We werken met bedrijven en zelfstandige professionals, zij zijn niet in dienst van Pantein.
U maakt zelf de afspraken met uw dienstverlener. Via Pantein Extra
krijgt u vaak korting op de normale prijs. Ook krijgt u korting op artikelen in de Pantein Thuiszorgwinkels en ontvangt u drie keer per jaar
Pantein Extra Magazine.
Goed om te weten: Pantein Extra is er voor iedereen. U kunt lid worden als u zorg krijgt via Pantein of een andere zorgaanbieder, of als
u (nog) geen zorg nodig heeft. Voor vragen kunt u bellen met 09008803 of kijk op www.panteinextra.nl.

• Audicien
• Belastingservice
• Bezorgen/afhalen
uitleenartikelen
• Boodschappenservice
• Budgetcoach
• Computerservice
• Dakgootreiniging
• Mobiele fietsenmaker
• Glazenwasser
• Kapper
• Korting VGZ en CZ
• Korting Rabobank
verzekeringen
• Korting Pantein
Thuiszorgwinkel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kledingservice
Klussenservice
Maaltijdservice
Manicure
Massage
Opticien
Pedicure
Professional organizer
Pruikenservice
Schoonheidsbehandeling
Tuinservice
Uitleen krukken
Verhuisservice
Voetreflexmassage

Aanmelden voor een dienst kan via onze website of
bel naar 0900-8803. Kijk voor het actuele aanbod, de
kortingen en beschikbaarheid op www.panteinextra.nl.

advertorial

Veiligheid
in en om
uw huis

Wij bieden u diverse producten voor vei-

SleutelSafe is dé specialist van pro-

Wonen. U kunt veilig achter uw eigen ge-

ducten en diensten voor comfort en

sloten deur ongezien kijken wie er staat.

veiligheid in en rond uw huis.

Een ideale vervanging voor het wellicht

ligheid en comfort zoals onze buitenverlichting welke bestand is tegen vandalisme, de erkende deur kierstandhouder en
SKG*** profiel cilinder. Of bijvoorbeeld
de grootbeeld digitale deurspion, aanbevolen door het Politie Keurmerk Veilig

reeds aanwezige kleine deur spionnetje
waar u moeilijker door kunt kijken.

SleutelSafe biedt een totaal pakket, vanaf
een gratis en vrijblijvend advies ter plaat-

Speciale aanbieding
voor lezers van Pantein Extra

se tot een correcte levering op verzoek
aangevuld met een professionele montage.

U betaalt voor de digitale deurspion een

Indien noodzakelijk kan ook het preventief

totaalprijs van € 99,00. incl. montage en

onderhoud door ons worden verzorgd.

gratis verlengde fabrieksgarantie van 3 jaar.

Vanzelfsprekend bieden wij u de zekerheid
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van een 24-uurs service op het gebied

Interesse?

van uw sluitwerk en alles daarom heen.

Heeft u interesse in deze aanbieding of in

Ons brede assortiment omvat artikelen

één van onze andere artikelen?

die een aanvulling zijn op het gemak van

Bel ons via 0486-830 169 / 06-50615146 of

uw dagelijkse handelingen.

stuur ons een email: info@sleutelsafe.nl

www.safethuis.nl

Vroeger liep hij stad en land af op zoek naar mooie veulens. Tegenwoordig loopt Johan Buijs (84) uit Boxmeer
niet meer zo hard. Toch zijn hij en zijn vrouw Lies nog ieder jaar betrokken bij de Metworstrennen. Deze paardenrace wordt al eeuwenlang op carnavalsmaandag gehouden in Boxmeer.
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Johan en Lies Buijs uit Boxmeer al 20 jaar lid van Pantein Extra:

‘Mooi toch dat dit tegenwoordig kan’
Johan en zijn vrouw Lies hebben hun hele leven geboerd. Ze

len graag over hun avonturen met de tweespan. Ze laten foto’s

fokten dikbilkoeien en rijpaarden. En Johan was daar goed in.

en krantenknipsels zien. ‘We hebben een mooi leven gehad’,

Meer dan tweehonderd bekers en bokalen staan er in zijn prij-

vertelt Lies. ‘Dat neemt niemand ons meer af. Nu doen we het

zenkast. Op een paardenmarkt in Gemert werd hij verliefd op

rustig aan en dat is ook goed, ook al loopt en hoort Johan wat

een trekpaard. ‘Ik wist er niets van, maar het veulen ging mee’,

minder. Laatst heb ik via Pantein Extra een opticien bij ons thuis

herinnert Johan zich. Toen het dier volwassen was, kwam er een

laten komen. Ik vond de tocht naar zijn oude opticien te gevaar-

concourwagentje bij. En weer een paar jaar later was Johan Ne-

lijk. Mooi toch dat dit tegenwoordig kan. We zijn al vanaf het

derlands kampioen met de éénspan én de tweespan. Achttien

begin lid van Pantein Extra, dat voelde vertrouwd.’

jaar lang begeleidde hij de winnaar van de Metworstrennen met

Johan knikt: ‘Ik ben erg blij met mijn nieuwe bril. Ik had de laat-

de gekkenkar naar de huldiging. Een erebaantje bij de paarden-

ste tijd last van kleine bultjes op mijn ooglid. Ik weet niet waar-

race die al eeuwenlang op carnavalsmaandag gehouden wordt

om, maar sinds ik nieuwe glazen heb, zijn ze weg.’

in Boxmeer.
Nu helpt Johan alleen nog bij de voorbereidingen van de paardenrace. Maar nog met evenveel liefde. ‘Als je het niet met

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

liefde doet, dan werkt het niet’, vindt hij. Johan en Lies vertel-

prima past? Meld u dan bij de redactie via extra@pantein.nl.
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Vraag het Bonny
Is het zinvol om lid te blijven van Pantein Extra

De pas van Pantein Extra staat op naam van

als ik ga verhuizen naar een verzorgingshuis?

mijn partner. Mag ik ook gebruik maken van

Ook in het verzorgingshuis kunt u een beroep

de diensten van Pantein Extra?

doen op de dienstverleners via Pantein Extra.

Ja, u betaalt eenmaal het lidmaatschapsbe-

Bovendien kunt u gebruik blijven maken van de

drag. Uw lidmaatschap is geldig voor alle men-

korting in de Pantein Thuiszorgwinkels, korting op

sen die bij u in huis wonen.

de zorgverzekering CZ en VGZ en de Rabobank
‘Alles in één polis’. Het lidmaatschap kan u dus
nog steeds veel voordeel en gemak opleveren als

Heeft u ook een vraag aan Bonny? Mail deze

u in een verzorgingshuis woont.

dan naar: bonny@pantein.nl

Puzzel mee...
Horizontaal
1. Dagje weg (5)
4. Prent (5)
8. Vogelproduct (2)
9. Muzieknoot (2)
10. Sprookjesfiguur (3)
11. Romeinse rijk (2)
12. Te koop (2)
14. Schop (3)
16. Vuur (4)
18. Loofboom (4)
20. Elektrode (5)
22. Raadsel (6)
24. Dochter van Cadmus (3)
27. Werken (8)
29. Laurierroos (8)
31. Dik boek (3)
32. Groente (6)
35. Slot (5)
38. Echter (4)
39. Munt (4)
41. Vliegende schotel (3)
43. De dato (2)
44. Daar (2)
45. Grond om boerderij (3)
47. Voegwoord (Frans) (2)
49. Oude lengtemaat (2)
50. Leus (5)
51. Boomvrucht (5)
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Verticaal
1. Kenbaar maken (5)
2. Lamp (2)
3. Kledingstuk (3)
4. Per exemplaar (2)
5. Verdriet (4)
6. Papegaai (3)
7. Wit glanzend metaal (3)
10. Bewonderaar (3)
13. Wemelen (8)
15. Rijdier (5)
17. Richtsnoer (8)
18. Soort swingende jazz (5)
19. Kilogram (2)
21. Muziekdrama (5)
23. Aansporen (5)
25. Neon (2)
26. Voorzetsel (5)
28. Notie (5)
30. Chinese munt (2)
33. Lumen (2)
34. Vijg (5)
36. Punt (4)
37. Saai (3)
39. Deel van gevangenis (3)
40. Lof (3)
42. Schaap (3)
46. Rondhout (2)
48. Klein kind (2)
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Dit lichte draaikussen maakt zit-

Oplossing

ten en opstaan een stuk makkelijker. Het is comfortabel, licht en

Stuur de oplossing van de puzzel voor 1 mei 2015 naar Pantein

makkelijk mee te nemen. Ideaal

Extra, o.v.v. puzzel, Postbus 288, 5830 AG Boxmeer of mail de op-

krukje e.d. De flexibele draaischijf

foonnummer en e-mail te vermelden. De winnaar ontvangt per-

van Abele2 t.w.v. e 35,95 is be-

soonlijk bericht en wordt begin juli 2015 op onze website bekend

schikbaar gesteld door Pantein

gemaakt. Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.

Thuiszorgwinkel.

De oplossing van de puzzel december 2014 is ‘lidmaatschap’.
De winnaar is mevrouw Ermers uit Vianen.
Proficiat met de opvouwbare boodschappentas.
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voor in de auto, op een stoel,

lossing naar extra@pantein.nl. Vergeet niet uw naam, adres, tele-

Puzzel mee
en maak kans
op deze
flexibele
draaischijf

advertorial

Voelt beter

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

Gespecialiseerde verpleging
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.
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.

Mevrouw Kluitmans:
“Ideaal, ik krijg vier dagen in de week zorg van
dezelfde medewerker. Dat is heel vertrouwd. Ik hoef
eigenlijk niks meer te zeggen. Ze ziet het al aan me
als er iets is.”

Elk moment vraagt andere zorg, Pantein zorgt ervoor .

Kijk voor meer informatie ook op onze website
www.thuiszorgpantein.nl
Bel voor alle (zorg)vragen: 0900-8803

Pantein Extra bestaat 20 jaar
Het is een feestelijk jaar voor Pantein Extra, want wij bestaan twintig
jaar. Dit willen we samen met onze leden vieren. Het hele jaar maakt
u kans op mooie prijzen.

Kans op...
dienstenvoucher
t.w.v. € 50,-

Kans op...
high tea aan huis

Als lid van Pantein Extra maakt u kans op

Wij verloten 10 maal een geheel verzorg-

Onder alle leden

een gratis dienstenvoucher t.w.v. €e€50,-.

de high tea aan huis voor maximaal vier

die al 20 jaar lid zijn,

De winnaar ontvangt het bedrag uitgereikt

personen. Voor, tijdens of na de high tea

wordt een Kettler

in vouchers van e€10,-. en zijn naar eigen

heeft de winnaar de gelegenheid tot het

PoloM hometrainer

wens in te wisselen. Hiervoor hoeft u niets

stellen van vragen en delen van ervarin-

t.w.v. e 359,- verloot.

te doen, alle leden met een geldig en be-

gen over Pantein Extra met onze mede-

taald lidmaatschap loten automatisch mee.

werkster.

Kans op...
een vakantie naar Trier voor 2 personen
Maak kans op een busreis voor 2 personen

Kans op...
een hometrainer

Doe
mee!
Wilt u als lid kans maken op een
high tea, vakantie of de hometrainer?
Geef u dan op. Dat kan via onze website
www.panteinextra.nl of door vóór 1 juni

t.w.v. € 1.750,- naar Trier. Tijdens de reis

2015 een briefkaart te sturen o.v.v.

staat persoonlijke aandacht centraal, zodat

‘jubileumactie’ naar Pantein Extra, Post-

u heerlijk kunt genieten van uw vakantie.

bus 288, 5830 AG Boxmeer. Vermeld bij

Lindetours verzorgt (als dit nodig is) uw

de aanmelding waar u kans op wilt ma-

professionele zorg. De reis is van 9 t/m 15

ken. Geef aan of u op de reis zorg of een

augustus. Excl. reisverzekering, persoonlijke

eventueel dieet nodig heeft.

uitgaven, entreekosten en kosten van uw

Alle voorwaarden voor deelname aan een

persoonlijke zorgbehoeften. Lees meer op

actie worden op onze site gepubliceerd

www.panteinextra.nl.

www.panteinextra.nl.
advertentie

Particuliere zorg van Pantein, zoals u dat wenst
Voor uzelf, uw partner, uw ouders of naasten
• Zorg en service geheel op maat
• Professionele dienstverlening
• Binnen twee werkdagen een offerte
• Snelle beschikbaarheid

Via www.ikzoekzorg.nu of 0485-844644
krijgt u meer informatie of kunt u een
vrijblijvende offerte aanvragen.

Leden van
Pantein Extra
ontvangen
tot € 5,korting
per uur

