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Wijkverpleegkundige Geertje zorgt ook voor haar ouders
Dagtrips met zorg: even een dagje ertussenuit
Een helpende hand in de buurt
Conny en Gert Jansen gingen op reis met zorg
Voorjaar 2016

Zorg in de buurt
Gemeenten, zorgverleners & VGZ:
wij zijn er voor u!

extra
pantein

De zorg bij u in de buurt, snel en makkelijk.
Gemeenten, zorgverleners en VGZ maken dit mogelijk
door goede samenwerking.

4 		Leden aan het woord

Wat doet VGZ?
Als VGZ zijn we er voor onze verzekerden. We willen de zorg zo
goed mogelijk organiseren. Bijvoorbeeld met Wijknetwerken:
samen met zorgaanbieders creëren we één centraal aanspreekpunt, het wijkteam, dat mensen op de juiste manier helpt. Bij u
in de buurt snel en makkelijk.

Wanneer maatschappelijk werkers, woningbouwcorporaties,
wijkverpleegkundigen en andere partners in de wijk samenwerken, kan er snel geschakeld worden. Daarbij staat de juiste
zorg voor de patiënt voorop. Ook buurtbewoners
worden aangemoedigd elkaar te helpen.

VGZ helpt zorgaanbieders de zorg beter aan
te laten sluiten op uw situatie. In de wijk
verbinden we welzijn en zorg met elkaar.
VGZ ondersteunt zorgverleners in hun werk

6 		De zorg gaat nooit uit je
		hoofd
		Wijkverpleegkundige Geertje van
		Ballegooy zorgt voor haar ouders.

Juiste zorg staat voorop

Zorg dicht bij u
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Boodschappen én
		maaltijden thuis bezorgd
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en zet projecten op, samen met gemeenten en
andere maatschappelijke partners. Dankzij deze
aanpak groeien sociale problemen in een wijk niet uit
tot gezondheidsklachten, en andersom. Er wordt ook rekening
gehouden met wat mensen en hun naasten (familie, vrienden of

9		
XtraKrt
10		Een helpende hand
		in de buurt
Pantein Extra in gesprek met
zorgcoöperatie Schaijk.

6 Geertje van Ballegooy:

“Mantelzorgen
is best zwaar, 		
papa en mama
zitten altijd in
mijn hoofd”

Trots
Inmiddels ligt de vijfde editie van
Pantein Extra magazine voor u. Na
vier edities waren we als redactieteam
erg benieuwd wat onze leden van het
magazine vinden. Voldoen de rubrieken, de verhalen en de inhoudelijke
informatie aan de wensen van onze
leden en wat vinden zij van de fotografie? We legden het voor aan ons
ledenpanel. We zijn trots om te melden dat het magazine door praktisch
alle leden helemaal gelezen wordt.
De inhoud wordt als goed beoordeeld. Ons ledenpanel vindt infor-

11		Dagtrips met begeleiding

matie over een dienst en de laatste

Pantein Extra organiseert met Lindetours
		een onvergetelijk dagje uit.

interessant om te lezen.

13		Extra persoonlijk

nieuwtjes en aanbiedingen het meest
Ook de artikelen met persoonlijke
ervaringen van leden worden zeer

		Conny en Gert Jansen gingen op reis
		met zorg.

gewaardeerd. Bijna alle ondervraag-

14		Puzzel mee

aantrekkelijk uitzien. Toch bewaart het

14		Vraag het Bonny

magazine niet. Gelukkig kunt u alle

16		Pantein Extra maakt uw
leven makkelijk

deze editie zijn we op de vertrouwde

de leden vinden het magazine er
merendeel van de ondervraagden het
uitgaven ook via onze site inzien. Voor
koers verder gegaan en wensen wij u
wederom veel leesplezier.

de buurt) zelf nog kunnen. Zo ontstaat er een betere integratie
van zorg en welzijn in de wijk.

Lid
worden?
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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

Even boodschappen doen in de supermarkt. Voor de één is het routine en voor de ander een opgave.
Pantein Extra helpt u graag, zodat u zo lang mogelijk op een prettige en verantwoorde manier zelfstandig thuis kunt blijven wonen. Met het aanbieden van een boodschappenservice en een uitbreiding van
onze maaltijdservice komen wij tegemoet aan de wens van veel leden.

MEVROUW CLAASSEN UIT VORTUM MULLEM

Geen omkijken naar
“Mijn lidmaatschap van Pantein Extra kwam goed van pas

Nieuw bij
Pantein
Extra

toen ik in 2012 ben gevallen. Het was toen noodzaak omdat ik weinig zelf kon en ik bestelde de maaltijden.
Sindsdien gebruik ik de diensten vaker. Zo komt er een
tuinman en een klusjesman.
De familie heeft het al zo druk en op deze manier houd ik
het zelf in de hand. Even iets ophangen, de heg snoeien,
net wat ik ze vraag. En ze ruimen alles op, daar heb ik ook
geen omkijken naar.”

FAMILIE SCHEPENS UIT BOXMEER

Koffie drinken is zo extra leuk
“Ik kom regelmatig in het Maasziekenhuis in Beugen, voor
mezelf, mijn man of voor mijn moeder.
We drinken naderhand altijd nog even wat samen. Een medewerkster wees op het pasje van Pantein Extra en vertelde me dat ik daar korting mee kreeg in het restaurant. Dat
maakt het kopje koffie extra leuk natuurlijk!”

Boodschappen
én koelvers
maaltijden thuis
bezorgd

De boodschappenservice bieden wij aan in samenwerking met

of heteluchtoven. U kunt ook kiezen voor een maaltijdabonne-

Eten & Zo Thuis. U heeft de keuze uit een breed assortiment

ment. Dan krijgt u vier tot zeven gevarieerde en gezonde maaltij-

van ruim 1.500 artikelen. U kunt o.a. zuivel, groente, fruit, brood

den met wekelijks verschillende gerechten. Maar u kunt ook elke

en broodbeleg bestellen, maar bijvoorbeeld ook toiletartikelen.

week zelf uw eigen maaltijden kiezen. De koelverse maaltijden

Alle dagelijkse boodschappen kunt u via Eten & Zo Thuis online

van Eten & Zo Thuis worden dagelijks met verse ingrediënten en

bestellen. Het boodschappenlijstje stelt u eenvoudig samen op

zonder toevoegingen van overbodige E-nummers voor u bereid.

de website van Eten & Zo Thuis. U betaalt veilig met iDeal. Als

De maaltijden worden direct na het koken in een korte tijd terug

u regelmatig boodschappen bij deze bezorgservice doet, kunt u

gekoeld tot ca. 3˚C. Zo blijven de voedingswaarden en de smaak

of uw mantelzorger ook een tegoed storten zodat u niet hoeft te

gewaarborgd. De afgeleverde koelverse maaltijden hebben een

betalen met Ideal. Het minimale bestelbedrag is e 30,-. Dit kun-

houdbaarheidstermijn van acht tot tien dagen.

nen boodschappen zijn, maaltijden of een combinatie hiervan. De
MEVROUW SMITS UIT OSS

boodschappen en/of maaltijden worden thuisbezorgd op dinsdag

Ledenvoordeel

en vrijdag. Bestel minimaal vier werkdagen van tevoren. Kijk voor

Als lid van Pantein Extra krijgt u uiteraard een ledenkorting. De

meer informatie over besteltijden op www.panteinextra.nl/eten.

bezorgkosten zijn normaal e 6,95, als lid van Pantein Extra be-

Altijd behulpzaam

taalt u e 4,95. Meer informatie vindt u op www.etenzothuis.nl/

“Als ik bloed moet laten prikken, loop ik daarna graag

In samenwerking met Eten & Zo Thuis biedt Pantein Exta ook

panteinextra. Hier kunt u ook een proefpakket van vier maaltijden

even bij de Thuiszorgwinkel naar binnen om wat rond te

een maaltijdservice aan huis. Het gaat om koelverse maaltijden

bestellen. Als lid van Pantein Extra betaalt u voor een proef-

kijken.

die voor u bereid worden zodra u de bestelling heeft doorgege-

pakket met vier maaltijden slechts e 17,50 (normaal kosten

Ik heb er de afgelopen jaren al van alles gekocht, zoals

ven. U eet dus gegarandeerd vers. Dieetwensen zijn geen enkel

deze maaltiijden samen maximaal e 21,80). U bent daarna tot

een zonnebril, een grijpstok en een mooie rollator. Het

probleem. Zoutarm, gemalen voeding, vegetarisch en gluten- of

niets verplicht. Heeft u nog vragen? Bel 088 - 38 36 300 of mail

zijn artikelen die je tegenwoordig misschien overal kunt

lactosevrij, het kan allemaal. U heeft de keuze uit een assortiment

naar klantenservice@etenzothuis.nl.

kopen, maar bij de Thuiszorgwinkel is de service uitste-

van meer dan 100 maaltijden, van Hollandse pot tot internationa-

U kunt ook contact opnemen met Pantein Extra via 0485-84 54 54

kend en ze zijn altijd behulpzaam. Ze nemen de tijd en

le specialiteiten. De maaltijden kunt u opwarmen in de magnetron

of mailen naar extra@pantein.nl.

dat vind ik heel fijn. Als er iets aan de hand is, wordt het
altijd opgelost. De korting die je krijgt als lid van Pantein

Informatiebijeenkomsten: demonstratie en gratis een hapje proeven

Extra is mooi meegenomen. Daarnaast zijn het ook hele

Wilt u kennismaken met deze nieuwe service van Pantein Extra? Dan bent u welkom bij één van de drie informatiebijeen-

mooie spullen.

komsten. Wij informeren u over praktische zaken zoals het bestellen, leveren en betalen en u kunt wat proeven om een

Mijn rollator had veel bekijks bij het verpleeghuis waar

indruk te krijgen van het assortiment. De bijeenkomsten zijn gratis en exclusief voor leden. Meld u vooraf aan bij Pantein Extra:

ik ‘s middags altijd ga eten. Ik heb de Thuiszorgwinkel me-

0485 84 54 54 of online via www.panteinextra.nl/gratisproeven. Plaatsen zijn beperkt, deelname is op volgorde van aanmelding.

teen aangeprezen!”

• Maandag 18 april 2016 Van 10.30-12.30 uur in de bibliotheek van Expertisecentrum Madeleine, Velgertstraat 1 in Boxmeer.
• Dinsdag 19 april 2016 Van 10.30-12.30 uur in Volksuniversiteit Oss, Kruisstraat 94 in Oss.
• Vrijdag 13 mei 2016 Van10.30-12.30 uur in het wijkgebouw Pantein, Aldetiendstraat 23 in Uden.
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‘Als ik onderweg ben, kom ik best wel mensen tegen die er minder goed aan toe zijn dan mijn
ouders’, vertelt Geertje van Ballegooy (59), wijkverpleegkundige bij Pantein. ‘Maar ik maak me
veel zorgen over hen. Mantelzorgen is best zwaar, papa en mama zitten altijd in mijn hoofd.’

“Gelukkig wonen
mijn ouders
in de buurt”

Wijkverpleegkundige Geertje van Ballegooy:

‘De zorg gaat nooit
uit je hoofd’
‘Mijn verhaal staat niet op zichzelf,

keuzes maken en hun leven inrichten

ik ken heel veel mensen van mijn

zoals zij dat graag willen.

leeftijd die dit overkomt’, benadrukt

Wie niet veel zelf kan in de dagelijkse

Geertje meteen. Acht jaar geleden

verzorging en het huishouden moet

werd Geertje’s moeder getroffen

eerst kijken hoe het anders geregeld

door een CVA. Sindsdien is ze naast

kan worden. Soms kiezen mensen voor

haar werk in de zorg ook mantelzor-

wat extra ondersteuning door bijvoor-

ger. ‘Mijn ouders hadden heel lang

beeld een tuinman of huishoudelijke

het idee: dat redden we samen wel.

hulp. Je kunt ook handige diensten

Maar ik vond dat dingen niet zo goed gingen. Ik vroeg me

regelen via Pantein Extra. Dat heb ik mijn ouders ook uit-

regelmatig af: wat tref ik straks weer aan als ik binnenkom?

gelegd. Voor veel mensen is dat een goede uitkomst, maar

Ik kwam vaker over de vloer, hielp met huishoudelijk werk en

mijn ouders dachten: dat kunnen wij zelf oplossen. Als man-

mijn vader deed veel. Hij zorgde voor de boodschappen, liet

telzorger kun je niet alles overnemen.’

de soep trekken, veegde het huis en hield de enorme tuin
bij. Te veel voor een man van boven de tachtig, maar meer

Ook aan jezelf denken

hulp wilden ze niet accepteren. Het moest op hun manier.’

Mantelzorg mag je niet onderschatten, vindt Geertje. ‘De
zorg gaat nooit uit je hoofd. Ik denk altijd aan papa en

Wat kan de omgeving?

mama. Als ik aan het werk ben, maar ook als ik op vakantie

Als wijkverpleegkundige komt Geertje het dagelijks tegen:

ga.’ De afgelopen maanden was dat nog eens extra zwaar

ouderen die nog graag thuis willen blijven wonen, maar voor

nadat Geertjes moeder van de scootmobiel viel en duide-

wie dat steeds moeilijker wordt. Met het nieuwe overheids-

lijk werd dat ze niet langer zelfstandig kon blijven wonen.

beleid is het inschakelen van professionele zorg niet altijd

‘Ze mag bijna niks zelf doen omdat het risico bestaat dat

even vanzelfsprekend. Er wordt meer dan voorheen gekeken

ze valt.’ Dat leverde een moeilijke tijd op. Er moest veel

wat mensen uit de omgeving kunnen doen. ‘Ik doe de indica-

geregeld worden en ook emotioneel was het lastig. En on-

tiestelling en samen inventariseren we ook de sociale kaart.

dertussen ging het werk in de zorg ook gewoon door. Geer-

Wie kan er helpen? Vaak zijn dat kinderen of buren, maar ook

tje: ‘Veel mensen van mijn leeftijd werken, maar hebben ook

vrijwilligers. Ik realiseer me maar al te goed hoe zwaar dat kan

ouders die hulpbehoevend worden. Daarnaast wil ik graag

zijn, want je hebt ook nog een eigen leven. Maar ik snap ook

een dagje oppassen op de kleinkinderen en voor je het weet

dat het niet anders kan, de zorg wordt te duur.’

heb je geen moment meer voor jezelf. Ik probeer de zorg
voor mijn ouders nu wat los te laten en ga vooral langs om

6

Je kunt niet alles overnemen

gezellig koffie te drinken. Dat is ook een belangrijk onder-

‘Vanuit de zorg geven wij net dat extra steuntje in de rug.

deel van mantelzorg. Ze zijn in goede handen. Ik moet weer

Daarbij is het ontzettend belangrijk dat mensen hun eigen

een beetje aan mezelf leren denken.’
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Eropuit in het voorjaar
De laatste nieuwtjes en Extra aanbiedingen
Tot

Welke

20%
korting

Extra zorg

Particuliere Zorg is zorg die u zelf betaalt omdat de zorg niet gefinancierd wordt. Als lid
van Pantein Extra krijgt u korting op de tarieven van particuliere zorg Pantein. Leden en
klanten van Thuiszorg & Zorgcentra Pantein informeren regelmatig naar zorg rondom

Scootmobiel
Gogo Ultra X

Scootmobiel
Victory 140 XL

Rollator
Gemino 20

Eenvoudig mee te nemen

Zeer comfortabele scootmobiel

Voor binnen en buiten

Tot 7 km/u, actieradius 13 km

Verstelbare rugleuning,
armleggers en hoofdsteun

Lichtgewicht

Incl. accu’s en lader
Kleuren: blauw en rood
Ook in 3-wiel uitvoering

845,-

Tot 15 km/u, actieradius 35 km

669,-

Incl. 12V/60Ah accu’s en
8A lader

3999,-

4909,-

aanwezigheid en het bereiden van maaltijden, voor zichzelf of voor hun ouders. Pantein
Extra wil de exacte wensen in kaart brengen zodat Pantein een passend aanbod kan

Opvouwbaar en met mand

ontwikkelen in de regio. Ons ledenpanel buigt zich binnenkort hierover, maar ook uw

Kleur: zilvergrijs

mening horen we graag! U kunt meedenken door zich aan te melden bij ons ledenpanel

In 2 zithoogtes (55 en 62 cm)

249,-

289,-

via www.panteinextra.nl/ledenpanel.

NIEUW

Aanbiedingen gelden van 1 maart t/m 30 april 2016 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.

Op pad met Pantein Extra

Kom langs bij Pantein Thuiszorgwinkel of bestel online www.panteinwebwinkel.nl
Boxmeer, Dokter Kopstraat 1, ma-vr 8.30-17.30 uur, za 10.00-17.00 uur
Oss, Schadewijkstraat 8, ma–vr 9.00-17.30 uur
Uden (Bernhoven), Nistelrodeseweg 10, ma-vr 9.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur

Met gemak smakelijk eten!
Bestel éénmalig uw proefpakket
∞ Vier lekkere, verse maaltijden
∞ Ook natriumarm te bestellen
∞ Geen verdere verplichtingen

Nu voor
maar

€ 17, 50

• Zorgcentrum Symfonie, Weijerstaete 1
Boxmeer. Het restaurant is geopend van
12.00 - 13.30 uur.
• Expertisecentrum Madeleine, Velgertstraat 1 Boxmeer. Het restaurant is geopend
van 11.30 - 13.30 uur. Op afspraak kunt u
ook tussen 13.30 - 18.00 uur komen eten.

groes 20 Gennep. Het restaurant is ge-

we goed nieuws. Tweemaal per jaar gaan we op excursie

opend van 12.00 - 13.30 uur en van 17.00

naar een leverancier van Pantein Extra. Op 24 mei nemen we

- 18.00 uur. Op afspraak kunt u ook tussen

een kijkje achter de schermen bij UTS Verkroost in Nijmegen,

13.30 - 18.00 uur komen eten.

als verhuisbedrijf al jaren een vertrouwde partner van Pantein

Uw gastvrouw bij
deze excursie is
Rian Wijnen van
Pantein Extra.

Extra. De excursie is gratis en exclusief voor leden.

• Zorgcentrum Op ‘t Hoogveld, Paulus-

Deelname is op volgorde van aanmelding en vol = vol.

straat 1 St. Anthonis. Het restaurant is

De excursie start om 9.00 uur bij Pantein Maasziekenhuis in

geopend van 12.00 - 13.30 uur.

Beugen en duurt tot 14.00 uur. Aanmelden via 0485-84 54 54,
extra@pantein.nl of via www.panteinextra.nl/excursie.

Café van het Maasziekenhuis nu ook 5% korting in de restaurants van Zorgcentra
Pantein (zie nevenstaande adressen). U kunt terecht voor een verse maaltijd of gezellig
een kop koffie drinken.
U ontvangt de korting op vertoon van

T. 088 - 38 36 300
E. klantenservice@etenzothuis.nl
I. www.etenzothuis.nl

5% korting op vertoon van hun ledenpas.

• Zorgcentrum Norbertushof, Kleermakers-

Bent u lid van Pantein Extra, dan ontvangt u naast de korting in het restaurant en Grand

De maaltijd- en boodschappenservice
van Nederland

om gezellig mee te eten. Leden ontvangen

werkt en hoe bepaalde diensten in zijn werk gaan, hebben

Lekker en gezond eten
				met 5% korting

Eten & Zo Thuis

In onderstaande restaurants bent u welkom

Voor leden die benieuwd zijn met wie Pantein Extra samen-

Op onze website vindt u het programma.

Bestel uw proefpakket op:
www.etenzothuis.nl/panteinextra

Welkom

NIEUW

zou u wensen?

op alle
scootmobielen

uw ledenpas. Ook niet-leden zijn van

• Zorgcentrum Aldenhorst, Pastoor Maasstraat 7 Mill. Het restaurant is geopend van
12.00 - 13.30 uur.
• Restaurant Maasziekenhuis Pantein,
Dokter Kopstraat 1 Beugen. Het restaurant
is geopend van maandag t/m vrijdag: 10.30
- 14.00 uur. Zaterdag en zondag gesloten.
• Grand Café Maasziekenhuis Pantein,
Dokter Kopstraat 1 Beugen. Het Grand Café
is geopend van maandag t/m vrijdag van
08.00 - 20.00 uur en op zaterdag en zondag
van 12.00 - 20.00 uur.

harte welkom. Op de achterzijde van

Deze korting is niet geldig in combinatie

dit magazine vindt u een gastenbon.

met andere kortingen. Reserveren tussen

U kunt als lid iemand meebrengen die

12.00 - 13.30 uur is niet nodig. Voor meer in-

ook 5% korting ontvangt.

formatie of reservering buiten deze tijd belt
u de zorgcentra via 0900-8803.
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Pantein Extra in gesprek met zorgcoöperatie Schaijk

Er op uit met Pantein Extra

Een helpende hand in de buurt
Mensen die elkaar een handje helpen. Van een wekelijks bezoekje aan iemand die eenzaam is, tot
het ophangen van een lamp. Steeds meer dorpen in de regio hebben hier een eigen zorgcoöperatie
voor opgezet. Wat doen zij zoal? Pantein Extra ging op de koffie bij de zorgcoöperatie Schaijk.
Bij de zorgcoöperatie is een wijkverpleegkundige gedetacheerd. Ze geeft advies en
voorlichting en leert vrijwilligers waar ze op
moeten letten en wanneer ze iemand moeten verwijzen, omdat professionele hulp nodig is.

Dagtrips met begeleiding

We vullen elkaar goed aan
“We verlenen geen zorg, maar er zijn wel
korte lijntjes met de zorgaanbieders in de
regio.” Volgens Piet Hein Jonkergouw,

een beperking heeft, of liever niet alleen gaat, kunt u met deze dag-

voormalig voorzitter van de zorgcoöperatie

trips er lekker op uit. Alles is erop gericht om er een onvergetelijke dag

in Schaijk en tegenwoordig wethouder in de

voor u van te maken.

gemeente Landerd, is het mooi als zorgaanbieders, maar ook een organisatie als Pantein Extra samen optrekt met de zorgcoöperatie. “Pantein Extra is ontstaan uit het
Kruiswerk. Wij werken met vrijwilligers, PanDe zorgcoöperatie in Schaijk is één van de oudste in deze regio.

tein Extra met professionals. Ons doel is hetzelfde: ervoor zorgen

“We zijn in 2011 echt van start gegaan”, vertelt bestuurslid Nol

dat mensen langer veilig en fijn thuis kunnen blijven wonen. Wij

de Jong. “Omdat de bewoners van Schaijk massaal aangaven dat

kunnen misschien op bezoek gaan als iemand eenzaam is, maar

ze dit wilden. Er zijn op dit moment zo’n 90 vrijwilligers die via

Pantein Extra kan weer andere diensten leveren die wij juist niet

de zorgcoöperatie een helpende hand bieden aan hun dorpsge-

aanbieden. Zoals een grote tuinopknapbeurt, pedicure of glazen-

noten. Binnen een paar maanden was onze mooie ontmoetings-

wasser. We vullen elkaar goed aan.”

ruimte een feit, voor een belangrijk deel betaald met donaties uit
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Pantein Extra organiseert samen met Lindetours dagtrips. Ook als u

Als u zorg of ondersteuning nodig heeft, kunt u niet altijd zomaar even een dagje weg.
Met onze nieuwste service kan dat wel. Een volledig verzorgd uitstapje waarbij aan
alles is gedacht: de loopafstand wordt beperkt, u kunt in de aangepaste bus stappen
en er zijn enkele plekken voor mensen die niet uit de rolstoel kunnen. De touringcars
zijn onder meer uitgerust met een rolstoellift en een verlaagde in- en uitstaptrede. Bij
iedere dagtrip gaat een verpleegkundige mee. U kunt zelf iemand meenemen die u
ondersteunt of zo nodig de rolstoel duwt. Het meenemen van uw rollator of rolstoel is
geen enkel probleem. Als u geen hulp heeft, zijn er enkele vrijwilligers die meereizen
om u te helpen. Wij houden rekening met specifieke zorg of extra hulp zoals gebruik
van een rollator, hulp bij de toiletgang of medicijngebruik. Dit dient u vooraf bij het
boeken aan te geven.

Programma

NIEUW

Keukenhof
Dinsdag 10 mei 2016.
Prijs p.p. e 74,00.
Inclusief entree Keukenhof en een
3-gangen diner.
Openluchtmuseum Arnhem
Woensdag 11 mei 2016.
Prijs p.p. e 74,00.
Inclusief entree openluchtmuseum en
een koffietafel.
Rondvaart Biesbosch
Woensdag 28 september 2016.
Prijs p.p. e 79,00.

het dorp en een opstartsubsidie. Dat is echt ons paradepaard-

Elkaar helpen geeft een goed gevoel

je. Ook hier runnen vrijwilligers de boel en krijgt iedereen -lid of

Er komen steeds meer zorgcoöperaties bij. Overal is het weer net

geen lid- een lekker bakje koffie.”

wat anders opgezet, omdat het gaat om wat de leden willen. En

De zorgcoöperatie levert alleen diensten, geen zorg. Zo is er een

dat is goed, vinden beide heren. “Door de bezuinigingen in de

bezoekdienst, een mantelzorgcafé, een klussenservice en een

zorg is er misschien meer urgentie om in de buurt wat te regelen.

vervoersdienst. Ook kan iemand met een vrijwilliger boodschap-

Maar het gaat vooral om het gevoel van solidariteit. Dat is ook

pen gaan doen.

onze drijfveer. Er is heel veel maatschappelijke kracht, mensen

Als er nieuwe ideeën zijn, komen die altijd van de leden zelf. “Zo

willen elkaar helpen. En je krijgt er een grote beloning voor terug:

Inclusief koffie en gebak, rondrit met

zijn we één avond in de week open, omdat mensen aangaven dat

elkaar helpen geeft een goed gevoel.”

gids, entree museum en koffietafel.

ze daar behoefte aan hebben. Ook proberen we te zorgen voor

Voor meer informatie of vragen over het zelf oprichten van een

een structurele oplossing en continuïteit, zodat mensen er van op

zorgcoöperatie, kijk op: www.zorgcooperatieschaijk.nl. Heeft u

De dagtrips vertrekken vanaf het Weijer-

aan kunnen.” Dat past binnen de huidige ontwikkelingen, waar-

als zorgcoöperatie ook vragen over Pantein Extra? Mail ons via

plein in Boxmeer en het busstation in

in de overheid meer verwacht van mantelzorgers en vrijwilligers.

extra@pantein.nl.

Uden.

Pantein Extra heeft gekozen voor Lindetours, omdat dit bedrijf gespecialiseerd is in
reizen met zorg; van eendaagse uitstapjes met de bus tot en met busvakanties, zorgcruises en vliegvakanties met zorg.
Voor deelname aan dagtrips bel 0485-84 54 54 of mail naar extra@pantein.nl.
Meer informatie en het programma leest u op www.panteinextra.nl/dagtrips.

Inclusief 5 uur durende rondvaart , koffie
met gebak en een uitgebreide lunch.
Kempenmuseum en smokkelroute
Donderdag 29 september 2016.
Prijs p.p. e 61,00.
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janlinders.nl

Het beste vers
van dichtbij
*GfK klanttevredenheidsonderzoek september 2015

natuurlijk bij Jan Linders!

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

000125298 TL JAN adv-Pantein-beste-vers-eigen-streek-2016.indd 1

29-01-16 14:51

Bestel 7 maaltijden en ontvang
2 maaltijden gratis!

peErsxootnralijk

“We zijn nog te jong om
achter de geraniums te zitten”

Sinds zeven jaar zorgt Conny Jansen dag en nacht voor haar man Gert. Desondanks genieten ze van het
leven. Zo maakten ze onlangs een mooie reis naar het Spaanse Marbella.
Hoe in één nacht je leven compleet kan veranderen, daar weet

In het magazine van Pantein Extra zag Conny een artikel over

Conny (54) alles van. “Gert had nachtdienst. De volgende och-

reizen met zorg. “Dat hebben we al vaker gedaan, via de Zonne-

tend werd ik gebeld en was niets meer hetzelfde.”

bloem. Maar ik wilde Lindetours wel eens proberen.” Ze infor-

Gert (toen 52) had op zijn werk een CVA gehad, een hersen-

meerde of Gert met zijn grote zorgbehoefte mee kon. Dat kon.

infarct. De periode daarna bleek hoe ernstig hij er aan toe was.

Bestel nu!
• Ruime keuze in maaltijden,
voor- en nagerechten
• Ook dieetmaaltijden
• Gratis klantenservice
• Geen verplichtingen
• Geen bezorgkosten

Uw actiecode:
4 - 0316 1096

VRAGEN OF BESTELLEN?

0800 - 023 29 75

WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!

(OP WERKDAGEN VAN 8:00 - 18:00 UUR)

Hij was rechtszijdig verlamd, praten lukte niet meer en hij had

Ontzorgd

epilepsie. De zorg voor Gert is en blijft zeer intensief. Maar

Conny hield het nog wel even geheim. De avond voor vertrek

desondanks wilde Conny graag zelf voor hem zorgen, zodat ze

legde Conny de reisgids op tafel en zei: “Hier vliegen we morgen

samen konden zijn. Vier dagen in de week gaat hij naar de dag-

heen.” Gert was dolenthousiast.

behandeling. En zo redden ze het nu al jaren met z’n tweetjes.

In Marbella verbleven ze in een prachtig hotel, uitstapjes en alles

Gert heeft bijna overal hulp bij nodig. “Als ik het eten in stukjes

werd geregeld. “Het is ook als mantelzorger heerlijk om even

voor hem neerzet, kan hij zelf eten en drinken. Praten gaat via

ontzorgd te worden. De verzorgenden namen veel uit handen.

gesloten vragen en dan antwoordt hij met zijn duim omhoog of

Ik ben zelfs een middagje alleen naar het zwembad geweest,

omlaag.”

zo fijn dat dat kon. Ook de groep was ontzettend gezellig, met
mensen van allerlei leeftijden. Binnenkort gaan we weer op reis

Samen op reis

met Lindetours, deze keer naar Malta. Ik heb er nu al zin in!”

Ondanks deze beperkingen trekken ze er graag samen op uit.
Eenmalige deelname per adres
en geldig t/m 15 april 2016.

www.apetito.nl • info@apetito.nl

Met de auto waar de rolstoel achterin gaat of ze gaan op pad

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

met de rolstoelfiets. Conny: “We zijn nog te jong om achter de

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

geraniums te zitten, we gaan graag ergens heen.”
45727 apetito Ligg. adv. A5 Probeeractie 7 maalt. Pantein 11022016.indd 1

11-02-16 13:58
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advertorial

Puzzel mee...
Horizontaal
1. Leersoort (5)
4. Huishoudelijk apparaat
(5)
8. Schuifbak (2)
9. Voegwoord (Frans) (2)
10. Weggetje (3)
11. Japans bordspel (2)
12. Populair (2)
14. Plezier (3)
16. Struisvogel (4)
18. Veeleer (4)
20. Aardappelgerecht (5)
22. Werelddeel (6)
24. ‘Het is ... in orde’ (3)
27. Iemand die verregaande hervormingen
wil (8)

32

16

24

33

41

30

7

34

29. Tuimelen (8)
31. Of iets dergelijks
(afk.) (3)
32. Onderzoeken (6)
35. Eenjarig dier (5)
38. Karwei (4)

39. Zomermaand (4)
41. Civiel (afk.) (3)
43. En volgende (2)
44. Aanstaande (2)
45. Biljartstok (3)
47. Aankomend (2)
49. Europese Gemeenschap (2)
50. Raaskallen (5)
51. Monster (5)
Verticaal
1. Argeloos (5)
2. Rivier in Italië (2)
3. Vaas (3)
4. Mama (2)
5. Denkbeeld (4)
6. Ik (3)
7. Stang (3)
10. Paraplu (afk.) (3)
13. Zeenimfen (8)
15. Witte halfedelsteen
(5)
17. Erepenning (8)

Oplossing
Stuur de oplossing van de puzzel voor 2 mei 2016 naar

reiniger’. Mevrouw van Willems uit Mill is de win-

Pantein Extra, o.v.v. puzzel, Postbus 288, 5830 AG

naar. Gefeliciteerd met uw Lumbaalkussen.

Boxmeer of mail de oplossing naar extra@pantein.nl.

Doe mee en win een

Vergeet niet uw naam, adres, telefoonnummer en

boodschappenpakket t.w.v. e 45,-.

e-mail te vermelden. De winnaar ontvangt persoon-

Dit boodschappenpakket is met

lijk bericht en wordt begin mei 2016 op onze web-

zorg samengesteld en wordt

site bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd.

18. Zuid-Amerikaanse
dans (5)
19. Romeinse rijk (2)
21. Bouwval (5)
23. Uitroep (5)
25. Dierengeluid (2)
26. Knurft (5)
28. Somber (5)
30. Groente (2)
33. Persoonlijk voornaamwoord (2)
34. Kwaad, kwaal (5)
36. Godin van de overwinning (4)
37. Oude Franse munt (3)
39. Marmelade (3)
40. United States of
America (3)
42. Ton (3)
46. Plus (2)
48. Vogel (2)

Puzzel mee
en maak kans
op een boodschappenpakket
t.w.v. e 45,-

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

ter beschikking gesteld door

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

Eten & Zo Thuis.

klant en medewerker.

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.

De oplossing van de puzzel najaar 2015 is ‘dakgoot-

Vraag het Bonny
Ik ben lid van Pantein Extra en wil graag kor-

Ik ben lid maar ik heb de pas van 2016 nog niet

ting op diensten aan huis. Maar ik wil mijn eigen

ontvangen?

dienstverlener houden. Kan dat?

Soms komt het voor dat de ledenpas niet of later

Dat kan als uw dienstverlener aangesloten is bij

bij leden aankomt. Heeft u de pas twee weken na

Pantein Extra. We verlenen alleen korting als we

betaling nog niet ontvangen, dan kunt u gratis een

een samenwerkingsovereenkomst hebben met een

nieuwe pas aanvragen. Dit kan door te bellen naar

dienstverlener. Alleen dan kunnen we garant staan

0485 – 84 54 54. Of stuur een mail naar

voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze

extra@pantein.nl.

diensten. Wilt u de kwaliteitscriteria inzien die
Pantein Extra hanteert?
Kijk dan op www.panteinextra.nl/kwaliteitscriteria.
14

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
Heeft u ook een vraag aan Bonny?

zorg wil krijgen, zodat ik op tijd klaar ben

Mail deze dan naar: bonny@pantein.nl

als mijn kleinkind op bezoek komt”

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

.
Elk moment vraagt andere zorg, Pantein zorgt ervoor

Pantein Extra maakt uw
			leven makkelijker

Nieuw
nummer
Pantein Extra
0485-84 54 54
Als lid van Pantein Extra kunt u gebruik maken van onderstaande aan huis diensten:
• Audicien
• Belastingservice
• Bezorgen/afhalen uitleenartikelen
• Boodschappenservice NIEUW
• Budgetcoach
• Computerservice
• Dagtrips met zorg NIEUW
• Dakgootreiniging
• Fietsenmaker
• Glazenwasser
• Kapper
• Kledingservice
• Klussenservice
• Maaltijdservice koelvers NIEUW
• Maaltijdservice vriesvers

KORTINGEN
• Geselecteerde klassieke concerten
• Gratis uitleen krukken
• Pantein Thuiszorgwinkel
• Particuliere zorg van Pantein
• Rabobank verzekeringen
• Restaurant Maasziekenhuis Pantein
• Restaurants geselecteerde Zorgcentra
• VGZ en CZ

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

Gastenkortingsbon

!

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

Tegen inlevering van deze ingevulde bon mag u als lid van Pantein Extra één niet-lid als gast
meebrengen naar één van de aangesloten restaurants van Zorgcentra Pantein*.
Uw gast ontvangt dan ook 5% korting op een maaltijd. Geldig t/m 31 augustus 2016.
Gegevens gast
Voorletters/Naam
Adres:
Postcode/Woonplaats:
E-mailadres:					
Naam lid:				Lidmaatschapsnummer:
* Restaurants en adressen vindt u op pagina 9.

