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Ik ben er voor
mijn ouders
Bent u één van de 2,6 miljoen mensen in Nederland, die zorgt voor
een ander? Dan bent u mantelzorger. Zoals Petra, die al jaren zorgt
voor haar ouders.
Twee jaar geleden belandde haar vader in het ziekenhuis. Na de
behandeling moest hij revalideren. De mantelzorgmakelaar zocht
en vond professionele zorg voor hem.

Feitjes over mantelzorg
Van de mantelzorgers zorgt:
• 15% voor hun partner
• 39% voor hun (schoon)ouder
• 9% voor hun (stief- of pleeg)kind
• 17% voor een ander familielid
• 20% voor een kennis, vriend, buurman of buurvrouw

U staat er niet alleen voor!
Samen met Mezzo geeft VGZ u praktische informatie
en advies over mantelzorg. Kijk op vgz.nl/mantelzorg.

Voor goede zorg zorg je samen
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zich al op de activiteiten in het najaar. Het
team van Pantein Extra heeft weer een
mooi en gevarieerd aanbod voor u ontwikkeld. Sinds vorig jaar organiseren we
meer activiteiten voor onze leden. We zijn
dit gaan doen naar aanleiding van suggesties en tips die we van u ontvingen.
Tijdens deze activiteiten kunnen we u
of om uw mening vragen. Ook is er gelegenheid om met Pantein Extra erop uit te
gaan of andere leden (en de mensen van
Pantein Extra) te ontmoeten.
Ons initiatief om meer voor de leden te
organiseren wordt door u gewaardeerd,
we ontvingen namelijk al veel enthousias-
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te reacties. Voor de komende maanden
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nieuwe maaltijdservice kunt beoordelen,

16 Kerstreis met zorg

gistiek centrum van de thuiszorgwinkel,

Geniet van het Duitse Schwarzwald.

16 Ledenaanbieding apetito

staat een sessie gepland waarin u onze
ook kunt u mee op excursie naar het lobieden we gezellige dagtrips en kunt u
met korting naar een klassiek concert. In
dit magazine leest u er alles over. Ik hoop
u te ontmoeten bij één van deze activiteiten.

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
MENEER LOBBE UIT CUIJK

Het is voor iedereen voordelig
“Gemeenten bezuinigen helaas op allerlei vormen van hulp
en begeleiding. Via Pantein Extra kun je zelf diensten
inkopen. Het biedt gemak en je kunt inschakelen wat je
nodig hebt. Ik ben lid van het ledenpanel, omdat ik graag
wil meekijken of de dienstverlening nog beter kan. Zodat
het voor iedereen aantrekkelijk is om lid te worden.”

MEVROUW AKKERMANS UIT HEESCH

De muziek was prachtig
“Normaal gesproken ga ik niet vaak naar concerten. Maar
eerder dit jaar ben ik via een aanbieding van Pantein Extra
naar het Requiem van Mozart geweest. Ik heb een vriendin
meegevraagd en we zijn na afloop van het concert lekker
samen gaan eten. De muziek was prachtig en de dag was
heerlijk. Ik zou het zeker vaker willen doen!”

MEVROUW VAN DER WOLF UIT UDEN

Ik ben een echte grootafnemer
“Ik ben net terug van vakantie, een geweldige cruise naar
de Noordkaap. Die boekte ik bij Lindetours zorgreizen,
via Pantein Extra. Het was meer dan goed verzorgd, ik
ben niet eens aan lezen toegekomen. Er was zo veel te
doen!
Koken doe ik erg graag, maar vanwege mijn gezondheid
kan ik dat nu niet. Daarom heb ik maaltijden van Eten &
Zo Thuis via Pantein Extra besteld. Bijzonder lekker, terwijl ik echt kritisch ben. Ik ben inmiddels al 17 jaar lid
van Pantein Extra en een echte grootafnemer. Zo komen
naast de thuiszorg ook de kapper en de tuinman bij mij
aan huis. Mijn kinderen hebben het al druk genoeg en zo
kan ik het goed zelf regelen!”
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De laatste nieuwtjes en Extra aanbiedingen

Dagtrips

met begeleiding
Als u zorg of ondersteuning nodig heeft, kunt u misschien niet
zomaar een dagje weg. Pantein Extra organiseert dagtripjes
waarbij dat wel kan. Een volledig verzorgd uitstapje waarbij

Proevers
gezocht

aan alles is gedacht. Er gaat een verpleegkundige mee en er
Ook met een elektrische rolstoel kunt u mee in de aangepas-

Maaltijdproevers

te touringcar. Voor meer informatie of deelname aan dagtrips

In april is Pantein Extra gestart met een

bel 0485-84 54 54 of mail naar extra@pantein.nl. Meer infor-

nieuwe maaltijdservice: Eten & Zo Thuis.

matie leest u op www.panteinextra.nl/dagtrips.

Wij willen graag weten wat u als lid van

zijn enkele vrijwilligers aanwezig om u indien nodig te helpen.

deze maaltijden vindt. Op 22 september
Rondvaart Biesbosch Woensdag 28 september 2016. Prijs p.p. € 79,00.

kunt u deelnemen aan een testpanel en

Kempenmuseum en smokkelroute Donderdag 29 september 2016. Prijs p.p. € 61,00.

uw mening geven over enkele maaltij-

Deze prijzen zijn inclusief kofﬁe met gebak en een lunch/kofﬁetafel.

den. De uitkomsten van het testpanel
kunt u lezen in onze december editie.
Het testpanel is welkom in het Maasziekenhuis in Beugen en start om 16.30 uur.
Meer informatie of aanmelden kan via
www.panteinextra.nl/testpanel of tele-

Met korting naar klassieke concerten
Afgelopen jaar bezochten veel leden de klassieke concerten van Pieter Jan Leusink

fonisch via 0485-84 54 54.
Er is een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar.

met ledenkorting. Daarom bieden we u als lid ook in 2016 en 2017 korting op deze
concertkaartjes. Dit voordeel is nu zelfs landelijk beschikbaar op alle concerten
zoals de Johannes-Passion van Bach, the Classical Proms met Jan Vayne of Messiah
van Händel. Kaarten bestellen kan online via www.pieterjanleusink.nl of telefonisch via
0900-8191 (45ct per minuut) en vermeldt hierbij uw actiecode PA78.

Nieuwe
Pantein Thuiszorgwinkel in Oss
De Pantein Thuiszorgwinkel is sinds 1 juni gevestigd in het nieuwe gezondheidscentrum Plein Zwanenberg, Gezondheidslaan 1f in Oss. Heeft u al een kijkje genomen? U kunt hier producten lenen, huren en kopen op gebied van mobiliteit,
wonen en vitaliteit. Leden van Pantein Extra ontvangen 10% korting op huur- en
koopartikelen*. Bekijk de voorwaarden op www.panteinextra.nl/kortingen of bel
0900-8803. De winkel is geopend van maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.30 uur.
*Niet geldig in combinatie met andere acties en ledenkortingen.
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“Hoe zorg je dat
iemand zo lang
mogelijk gezond blijft
en de kracht in
zijn of haar
leven houdt?”
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“Ik heb wel eens gedacht: hoe lang gaan we dit nog volhouden? Terugkijkend hebben we
tien jaar lang vrijwel altijd klaargestaan voor mijn schoonmoeder”, vertelt Pauline Terwijn (51),
de nieuwe bestuursvoorzitter van Pantein. Ze heeft allerlei ideeën over hoe mensen als haar
schoonmoeder in hun eigen omgeving het leven kunnen blijven omarmen.

Bestuursvoorzitter Pantein Pauline Terwijn

Kracht in het leven
Terwijn begon ooit als ver-

Alles was geregeld

pleegkundige

in-

Hoewel ze ooit een paar jaar in

middels al meer dan 25 jaar

Uden woonde, woont ze nu met

als leidinggevende in de zorg

haar man en twee kinderen allang

waarvan zeven jaar als bestuur-

in het Gooi. Op een kwartiertje

der. Het is haar ambitie om met

rijden van haar schoonmoeder.

Pantein meer aandacht te heb-

“Zij kreeg thuiszorg, maar we de-

ben voor gezondheid, in plaats

den daarnaast veel voor haar. Ze

van ziekte en zorg. “Natuurlijk

was chronisch ziek en zat in een

en

werkt

is zorg op een gegeven moment noodzakelijk en dan moet er

rolstoel, maar ze zag bepaald geen beren op de weg. We hebben

ook goede zorg zijn. Maar ik vind het belangrijk om te kijken

haar verschillende keren uit het grind moeten redden als ze weer

wat je voor die tijd kunt doen. Hoe zorg je dat iemand zo lang

eens ergens was vastgelopen met haar rolstoel”, lacht Terwijn.

mogelijk gezond blijft en de kracht in zijn of haar leven houdt?”

“Ze woonde in een groot huis met een enorme tuin waar ze
graag wilde blijven wonen. Ze kreeg wel thuiszorg, maar er

Geen zorg, wel hulp

was meer nodig om zelfstandig te blijven wonen. Aangezien ik

Een sterk netwerk, initiatieven in de buurt die mensen daar bij

veel aan het werk ben, kwam er veel op mijn man neer. Keu-

helpen in hun eigen omgeving, zijn volgens haar van groot be-

kenkastjes uitmesten, de tuin snoeien of voor haar koken. Voor

lang. ”Ik zou graag willen dat elke buurtsuper verse maaltijden

haar was het zo prima te doen om thuis te blijven wonen, tot

maakt voor mensen die zelf niet meer kunnen of willen koken,

het moment dat de zorgvraag te groot was en ze naar het ver-

om maar een voorbeeld te noemen.” Als nieuwe bestuurder bij

pleeghuis in de buurt ging. Niet iedereen lukt het om het op

Pantein wil zij de komende tijd horen waar mensen behoefte aan

deze manier te regelen. En ook voor ons was het best zwaar.

hebben en bekijken op welke manier daar ondersteuning bij

Het had ons enorm geholpen als er bij ons in de omgeving een

nodig is. “Als zorgorganisatie kunnen we ook wat betekenen

organisatie als Pantein Extra was geweest. Het kostte veel tijd

juist als mensen nog geen zorg nodig hebben, door bewoners,

om zelf dienstverleners te vinden en daarnaast wisten we ook

vrijwilligers en zorgcoöperaties op de juiste manier te helpen

niet of iemand wel betrouwbaar was. En dus deden we het

bij hun ideeën over vitaal worden en blijven. Daarnaast wil Pan-

meestal toch weer zelf. Het is mooi om te zien dat het hier in

tein nog meer gaan bijdragen aan goede zorg in het netwerk

de regio al goed is geregeld. En ik zie nog meer kansen om het

met huisartsen en gemeenten.”

aanbod voor de bewoners in de regio uit te breiden.”
7

- advertorial -

Thuis uit eten!
Voedzaam en lekker eten is van essentieel belang. Als u voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt,
heeft dat een positief effect op uw vitaliteit. Met de maaltijden van apetito zet u in een handomdraai
een lekkere en voedzame maaltijd op tafel.
apetito bezorgt heerlijke vriesverse maaltijden aan huis. Van de Hollandse keuken tot internationale specialiteiten,
er is voor elk wat wils! U kunt kiezen uit een assortiment dat uit meer dan 130 maaltijden, diverse soepen en desserts
bestaat. Ook voor dieetvormen en speciale voedingsgewoonten, zoals natriumarm, glutenvrij, vegetarisch, halal en
gepureerde voeding bent u bij apetito aan het juiste adres. De maaltijden kunt u eenvoudig bereiden in de magnetron.
Voordeel van vriesverse maaltijden is daarnaast dat u zelf kunt bepalen wanneer u eet en welke maaltijd u kiest.
Handig voor als u een keer geen zin heeft om te koken!

Dieetadvies
Bent u klant van apetito dan kunt u kosteloos gebruik maken van de diensten van gediplomeerde diëtisten.
Zij beantwoorden al uw vragen over voeding en diëten.
Bestellen & bezorgen
Vriesverse maaltijden worden wekelijks op een vaste
leverdag bezorgd door vaste service chauffeurs.
Dat betekent altijd een vertrouwd gezicht aan de deur.
Onze servicechauffeurs zijn bovendien EHBO
geschoold. Een geruststellende gedachte!
Voordeel
Als lid van Pantein Extra ontvangt u 10% korting op
de maaltijdprijs. Daarmee bestelt u al een maaltijd
vanaf €4,94!
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de maaltijdservice van apetito of wilt u bestellen?
Neem dan contact op met onze klantenservice. Zij zijn van 8.00 uur tot 18.00uur
te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-023 29 75 of kijk voor
meer informatie op www.apetito.nl. Uw aanmeldcode: 1566

Pantein Extra geeft antwoord
Martien Vermolen
(r) startte in 2002
met zijn eigen
bedrijf in
orthopedische
hulpmiddelen.

Veel mensen, zowel jong als oud, hebben wel eens last van dikke, vermoeide
of pijnlijke benen. Vaak is een slechte
bloedcirculatie de onderliggende oorzaak. Wie op tijd de signalen herkent,
kan veel klachten voorkomen.

Als u last heeft van uw benen
“Pijn in de benen is eigenlijk niet nodig”, zegt Netty Broens,

Hulpmiddelen

consulent therapeutisch elastische kousen bij OMS Vermolen.

Samen wordt gekeken wat u zelf kunt doen aan de oorzaak van

“Toch zien we het vaak bij ouderen die veel stil zitten of mensen

de pijnlijke benen. Is het bijvoorbeeld mogelijk om meer te

die een staand beroep hebben, zoals kapsters en winkelperso-

bewegen? Of kan iemand oefeningen doen?

neel. Mensen denken dat het normaal is en lopen er mee door.

De tijd dat het vanzelfsprekend is dat iemand van de thuiszorg de

Het is een onderschat probleem. Als er niks aan gedaan wordt,

kousen aan komt doen, is voorbij.

kan dit heel vervelende gevolgen hebben zoals een trombose-

Netty: “Veel van onze klanten gebruiken hulpmiddelen en kun-

been, een oedeembeen of een open been.”

nen het zelf. Een paar keer oefenen met een verpleegkundige
of ergotherapeut is vaak voldoende. Dit draagt bij aan uw zelf-

Confectiekous

standigheid en u hoeft niet te wachten tot er hulp komt. Veel

“Als u beenklachten heeft, kunt u zich opgeven voor een been-

mensen vinden dat een stuk prettiger.”

meting. Dat kan tijdens een beenmeetdag of bij uw huisarts.
Het kan zijn dat er een probleem is met uw aderen of met de

Ledenvoordeel

bloedcirculatie. De huisarts kan onderzoeken hoe dit komt. Als

Leden krijgen 50% korting op een huisbezoek zonder medi-

de wand van de aderen slapper wordt en de kleppen niet meer

sche indicatie. Een huisbezoek met indicatie van een huisarts is

goed sluiten, blijft het bloed als het ware in de benen ‘staan’.

gratis. Op alle aan- en uittrekhulpmiddelen die niet vergoed wor-

Als dit het probleem is, krijgt iemand vaak een verwijzing voor

den ontvangen leden tussen 10 en 30% korting. Op aantrekhand-

elastische kousen, waardoor het bloed beter wordt afgevoerd.

schoenen ontvangen leden standaard 20% korting.

Vroeger werden steunkousen op maat gemaakt. Tegenwoordig

Wilt u meer informatie over de steunkousen aan huis of lid wor-

kunnen we gewoon confectie leveren. Dat gaat een stuk sneller

den van Pantein Extra, bel dan met 0485-84 54 54.

en is goedkoper dan op maat laten maken”, vertelt Netty. “Het
draagcomfort is prettig en het oog wil natuurlijk ook wat: je hebt
ze in allerlei kleuren.”

Tips
tegen

pijnlijke benen

• Beweeg voldoende
• Niet roken, weinig alcohol en kofﬁe
• Let op uw gewicht
• Geen strakke kleding of hoge hakken

Exclusief
voor leden

Beenmeetdagen
Kijk voor data op
www.panteinextra.nl

• Leg uw benen af en toe wat hoger
• Masseer uw benen of draag steunkousen
9

Pantein Extra op bezoek bij... Welzorg
Veel hulpmiddelen die mensen via de thuiszorgwinkel aanschaffen of via de Wmo aanvragen, komen uit het
nieuwe, centrale distributiecentrum van Welzorg in Raamsdonkveer. Een enorme hal vol met aangepaste
rollators, rolstoelen, fietsen en bedden die van hieruit naar alle thuiszorgwinkels en klanten in het land gaan.
Zo’n 250 mensen zorgen er voor dat alle hulpmiddelen gerepareerd worden en schoon zijn. Ze werken zo
efficiënt dat iemand die vandaag een hulpmiddel bestelt, dit vaak al de volgende dag in huis heeft.

1. Inboeken
Vrachtwagens brengen de hulpmiddelen uit het hele land hier.
De producten worden ingeboekt in
het systeem, met een eigen uniek
nummer. Alles wordt opgemeten en
vastgelegd, zodat medewerkers in
de computer precies kunnen zoeken
naar de hulpmiddelen die ze
nodig hebben.

2. Reinigen
Elk hulpmiddel wordt heel goed
schoongemaakt. De kleine hoekjes en
gaatjes maken ze netjes met de hand
schoon, zodat alles hygiënisch naar
de volgende klant gaat.

3. Onderhoud
Als er onderdelen stuk zijn
worden deze natuurlijk
gerepareerd.
Alle losse onderdelen zoals
zittingen worden verwijderd en
gedesinfecteerd.
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4. Opslag
In het enorme magazijn worden
de hulpmiddelen in de grote
stellingen geplaatst. Ze krijgen

5. Klaar voor
verzending

een eigen plekje waar ze met
behulp van een uniek nummer

Elke dag verlaten zo’n 600 hulpmid-

snel terug te vinden zijn.

delen en onderdelen het magazijn.
Per regio worden de spullen klaargezet, waar een vrachtwagen ze
ophaalt en naar de verschillende
thuiszorgwinkels en
klanten brengt.

Op pad met Pantein Extra
Wilt u het distributiecentrum in Raamsdonkveer zelf
zien en beleven? Leden kunnen mee met een gratis
excursie op 6 oktober. Er zijn beperkte plaatsen beschikbaar, deelname is op volgorde van aanmelding.
De excursie start om 12.00 uur in Beugen met een
lunch en duurt tot ongeveer 17.30 uur. U kunt zich
aanmelden via 0485-84 54 54, extra@pantein.nl of via
www.panteinextra.nl/excursie.

Exclusief voor
Pantein Extra leden
Bij aanschaf van een Topro Troja 2G rollator ontvangt
u nu GRATIS een rugsteun t.w.v. €54,95

GRATIS

rugsteun
bij een
Topro Troja
2G rollator

Aanbieding geldt zolang de voorraad strekt. Niet geldig in combinatie met andere acties en ledenkortingen.
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 (Maasziekenhuis), Dokter Kopstraat 1, ma-vr 9.00-17.30 uur, za 10.00-17.00 uur
Oss, Gezondheidslaan 1f, ma–vr 9.00-17.30 uur
Uden (Bernhoven), Nistelrodeseweg 10, ma-vr 9.00-18.00 uur, za 10.00-17.00 uur
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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.

Zeer voordelig proeven!

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

29-01-16 14:51

Probeer nu eenmalig 5 maaltijden voor slechts €19,95 slechts €3,99 per maaltijd!

• Ruime keuze in maaltijden,
voor- en nagerechten
• Ook dieetmaaltijden
• Gratis klantenservice
• Geen verplichtingen
• Geen bezorgkosten
• Leden van Pantein
krijgen 10% korting op
alle vervolgbestellingen

PROEFPAKKET
(art. nr 93928)
met spinazie
• Slavink in jus
e

en aardappelpure

t kipsaté

• Nasi goreng me
tel
• Macaronischo
jus met
in
je
ap
• Runderl
uree
rdappelp
bloemkool en aa

kippannetje:
• Grootmoeders enten en
gro
kippenpoot met
ppelen
gebakken aarda

5 HEERLIJKE
MAALTIJDEN

Nu € 19,95
Uw actiecode:
05 - 0916 1096

marm!
Ook natriuna
de
Informeerkhedar
en.
mogelĳ

VRAGEN OF BESTELLEN?

0800 - 023 29 75
WIJ HELPEN U GRAAG VERDER!
(OP WERKDAGEN VAN 8:00 - 18:00 UUR)

* Alleen voor nieuwe klanten en geldig
van 01-09-16 t/m 15-10-16

www.apetito.nl • info@apetito.nl

12

peErsxootnralijk

Al 88 jaar onafscheidelijk
Genieten van het leven doen ze ondanks hun hoge leeftijd volop. “We hebben het goed getroffen met
elkaar, en dat al 88 jaar”, zegt Adriaan van Oort (91), terwijl hij lachend naar Dina (88) kijkt. Nee, ze zijn niet
getrouwd: ze zijn broer en zus. En onafscheidelijk.
Het leven begon voor de kinderen Van Oort met een groot verlies.

kan bijvoorbeeld niet meer. “Maar we vervelen ons nooit, de

Toen Adriaan 3 jaar was en Dina nog geen twee weken oud, over-

dagen vliegen om. ‘s Ochtends komt de thuiszorg en na het ont-

leed hun moeder in het kraambed. Ze kwamen, samen met hun

bijt ga ik naar de winkel. Ik ben de boodschappenjongen”, lacht

twee andere broers, in een pleeggezin terecht. “Daar hebben we

meneer Van Oort. “Ik neem zo acht kilo vlees mee op de ﬁets.”

een goede tijd gehad.” De middelste broers vlogen op een gege-

Daarna wordt er gekookt. Tientallen jaren was dat de taak van

ven moment uit, maar Adriaan en Dina wilden elkaar niet missen.

Dina. “Hij kon net een ei koken of bakken, meer niet. Totdat hij
besefte dat als ik het niet meer kan, hij zelf niks kan maken. Toen

Kippenboerderij

vroeg hij of ik hem kon leren koken.” Ook stofzuigen doen ze

Ze bleven bij elkaar wonen en startten samen en boerenbedrijf.

samen. En één keer in de week komt er iemand uit de familie

Eerst met koeien, varkens en kippen, maar later uitsluitend met

helpen met het huishouden. Als het nodig is, huren ze diensten

kippen. Het was hard werken, maar het gaf ook veel voldoening.

in zoals een tuinman of kapster via Pantein Extra. “Dat vinden

Van de Fillipijnen tot Brazilië kregen ze bezoek op hun bedrijf.

we ﬁjn en belangrijk, want zo kunnen we zo zelfstandig mogelijk

Ze hadden 6.000 kippen en 600 hanen, de broedeieren gingen

blijven. Het verzorgingshuis, daar willen we echt niet heen.”

meestal naar het Midden-Oosten. Ruim dertig jaar geleden

Ze hebben er nooit spijt van gehad dat ze geen eigen gezin

verkochten ze het pluimveebedrijf en lieten ze een huis

hebben gesticht. “Ik heb er zelfs nooit over nagedacht”, zegt

bouwen voor hen tweetjes in Volkel. Natuurlijk allebei een eigen

Dina. “We hebben veel familie die regelmatig over de vloer

slaapkamer, maar verder delen ze alles. “We hebben zelfs een

komt. Vorige week was hier nog een babyshow. Wij staan nog

gezamenlijke rekening.”

midden in het leven.”

Samen koken, samen stofzuigen

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

Nu ze al op leeftijd zijn, zijn ze wat minder mobiel. Autorijden

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

Streep de woorden uit de lijst weg. Deze woorden kunnen van links naar recht of van rechts naar links geplaatst
zijn, zowel horizontaal, verticaal of diagonaal. Na het wegstrepen van alle woorden blijven er een aantal letters
over. Deze vormen de oplossing van deze woordzoeker.

Oplossing
Stuur de oplossing van de puzzel voor 30 septem-

De ﬁetstrainer is beschikbaar gesteld door Pantein

ber 2016 naar Pantein Extra, o.v.v. puzzel, Postbus

Thuiszorgwinkel. De oplossing van de puzzel voor-

288, 5830 AG Boxmeer of mail de oplossing naar

jaar 2016 is ‘pedicure’. De heer van Duijnhoven uit

extra@pantein.nl. Vergeet niet uw naam, adres,

Cuijk is de winnaar. Proﬁciat met het boodschap-

telefoonnummer en e-mail te vermelden.

penpakket.

De winnaar ontvangt persoonlijk bericht en wordt

Puzzel mee
en maak kans
op een ﬁetstrainer
t.w.v. € 39,95

begin oktober 2016 op onze website bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Doe mee en win een ﬁetstrainer t.w.v. € 39,95.

Vraag het Bonny
Is de korting op de klassieke concerten in meer

Mag de glazenwasser ook bij mijn buren komen?

plaatsen beschikbaar?

Een lid schakelt de glazenwasser in en belt ons om

In het wintermagazine is de ledenkorting op de

te vragen of ze de ramen van de buren ook meteen

klassieke concerten in Den Bosch, Eindhoven en

kunnen wassen. Mag dat en regelt Pantein Extra dat

Nijmegen geïntroduceerd. We werden door diver-

dan ook? Een goede vraag. Als u dit met de dienst-

se leden benaderd of deze korting ook in andere

verlener zelf vooraf bespreekt zal het voor de mees-

plaatsen te besteden was. Aan deze wens hebben

te dienstverleners geen probleem zijn. Ze moeten

we gehoor kunnen geven. De korting geldt voor-

natuurlijk wel voldoende tijd reserveren om ie-

taan voor alle klassieke concerten van Pieter Jan

dereen te helpen. Houdt u er wel rekening mee

Leusink in Nederland.

dat de ledenkorting alleen geldt voor u als lid.

Heeft u ook een vraag aan Bonny? Mail deze dan naar: bonny@pantein.nl
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APPELS
BOS
DECEMBER
DONKER
EEKHOORN
EIKELS
FIETSTOCHT
FRIS
GEEL
HERFSTBLAD
HERFSTMAAND
JOGGEN
KACHEL
KOEL
KOUD
MIST
MOTREGEN
NAJAARSZON
NATUUR
NOTEN
OKTOBER
ORANJE
PARAPLU
PLANTEN
SPINNENWEB
VERKLEUREN
WANDELEN
WEER
WEERTYPE
WIND
ZADEN

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
Lid worden?
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 2016
• Budgetcoach
• Computerservice
• Dagtrips met begeleiding NIEUW 2016
• Dakgootreiniging
• Fietsenmaker
• Glazenwasser
• Kapper
• Kledingservice
• Klussenservice
• Maaltijdservice koelvers NIEUW 2016

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

• Voetreflexmassage
• Wasservice
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

Vier kerst in het ZwarteWoud
Het Duitse ‘Schwarzwald’ heeft haar naam te danken aan de donkere dennen en de dichte
begroeiing. Sfeervolle tradities worden hier in ere gehouden en geven dit gebied haar
unieke sfeer en uitstraling. Lindetours Zorgreizen biedt een achtdaagse busreis aan
naar Bad Peterstal. Tijdens deze vakantie worden verschillende excursies gemaakt.
Ook heel gezellig voor mensen die alleen reizen. U verblijft in Hotel Das Bad Peterstal.
De kamers zijn ruim van opzet en hebben allemaal een eigen aangepaste badkamer.
Tijdens de Kerstdagen wordt in het restaurant een luxe kerstdiner geserveerd.
Reisdatum: 22 t/m 29 december 2016
Reisprijs: 2-persoonskamer en halfpension p.p. € 1.095,-. Eenpersoonstoeslag € 70,-.

Ledenaanbieding

✁

Meer informatie via 045-575 36 36 of zorgreizen@lindetours.nl.
Bij een bestelling van 7 maaltijden krijgt u bij inlevering van deze coupon een gratis apetito boodschappentas. Hoe u een maaltijd kunt bestellen leest u op pagina 8 of kijk op www.apetito.nl
Voorletters:
Achternaam:
Adres:
Postcode/Woonplaats:
E-mailadres:
Lidmaatschapsnummer:

Geb.datum:

Eenmalige deelname per adres. Deze actie loopt tot en met 15-10-2016.
U kunt deze bon inleveren bij de bezorger van de maaltijden.

