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Gezondheidsklachten?
Ga dan naar uw huisarts
Gezondheidsklachten?
Ga dan naar uw huisarts. Hij kent u en uw medische geschiedenis,
is breed opgeleid en kan u bijna altijd verder helpen.
Alles over de huisarts
Naar de huisarts, huisartsenpost of naar de spoedeisende hulp?
Wanneer betaal ik eigen risico? Welke vragen u ook hebt, VGZ helpt u.
Op www.vgz.nl/huisarts vindt u antwoord op al uw vragen over
zorg bij de huisarts.
Hebt u andere vragen?
Kijk op www.vgz.nl. Hier kunt u veel informatie vinden over
vergoedingen, hulp bij het vinden van een zorgaanbieder bij
u in de buurt en nog veel meer handige informatie over uw
zorg en zorgverzekering bij VGZ.
Bekijk ook de video op
www.vgz.nl/huisarts
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‘Een goede
gezondheid
kun je
niet afdwingen’

Positieve
gezondheid
Hoe gaat het met u? Voor veel mensen,
en vooral voor ouderen, is deze vraag
gekoppeld aan gezondheid. Gezondheid
is meer dan alleen lichamelijk gemak of
ongemak. Het gaat er ook om of u zich
voldoende kunt redden in het leven. Of u
goed contact heeft met familie, vrienden
en buren en of u regelmatig leuke dingen
kunt doen. Kortom: of u geniet van het
leven.
Wij hopen u met Pantein Extra de ondersteuning te bieden om dat te blijven doen
wat u graag wilt en belangrijk vindt. We
kunnen u ook gezelschap en ondersteuning thuis bieden. In dit nummer leest u
alles over positieve gezondheid, actief
leven, maar ook over onze nieuwe dienst
voor ondersteuning bij u thuis.
We wensen u een mooi en actief voorjaar
toe!

14		Vraag het Bonny
16		Dagjes uit voorjaar 2017
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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
KEES GROOT KORMELINK

‘Het lidmaatschap verdien
je terug’
‘Veel post die in de brievenbus valt, verdwijnt regelrecht bij
het oud papier. Maar het magazine van Pantein Extra lees
ik graag. Net als de nieuwsbrief via de mail, heel informatief. Het gaat over gezondheid, diensten, leefstijl, voeding
en nog veel meer. Het past binnen een breder kader over
ontwikkelingen in de zorg. Wij zijn lid vanaf het begin. Dat
verdien je altijd terug, al was het maar vanwege de korting
op de zorgverzekering. En hoe meer mensen lid zijn, hoe
beter de dienstverlening kan worden.’

MIRKE DE GEUS UIT UDEN

‘Ik weet hoe betrouwbaar het is’
‘Ik werk zelf als dienstverlener én ik neem ook diensten
af bij Pantein Extra. Het werkt dus twee kanten op! Ik
ben pedicure en heb veel klanten waar iets mee is. Bijvoorbeeld mensen die door diabetes voetklachten hebben. Mijn werk is enorm dankbaar en ik doe het graag.
Ik ben er voor de voeten, maar biedt tegelijkertijd een
luisterend oor. Ik kon niet zomaar voor Pantein Extra gaan
werken, er werd goed gekeken of ik betrouwbaar ben en
netjes werk. Daarom heb ik nu voor een boekhouder via
Pantein Extra gekozen. Ik weet dat het goed zit.’

KO RIJPKEMA UIT OSS

‘Een man met verstand
van zaken’
‘Ik tob al een tijdje met mijn ogen en ging daarvoor naar
een opticiën bij ons in de stad. Daar tref je altijd iemand
die er toevallig staat die dag. Voor mij was dat niet zo
handig, ik heb een ingewikkelde cilindrische afwijking.
Daarom schakelde ik via Pantein Extra een opticien in.
Een professional die bij mij aan huis komt. Hij brengt alle
spullen en materialen mee. Sinds hij bij mij thuis komt,
kan ik alles weer zien. Hoe mooi is dat.’
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Nieuwtjes en Extra aanbod

Mooi van binnen
en van buiten
Gun uzelf dat momentje rust. De schoonheidsspecialiste van

Maak de
tuin
lenteklaar

Pantein Extra komt graag bij u thuis. Meer informatie leest u op

De lente is net begonnen en dan begint het

www.panteinextra.nl/schoonheidsspecialiste of bel naar

weer te kriebelen. We willen naar buiten en

Als je jezelf goed voelt zie je er vaak ook goed uit. Dat geldt andersom ook. Met een goede huidverzorging voelt u zich niet alleen
mooier, maar voelt u zich waarschijnlijk ook beter. Een schoonheidsbehandeling zorgt voor verbetering van de huid en ontspannning.

0485-84 54 54.

Gun
uzelf dat
momentje
rust

genieten van de tuin en het zachte weer. Deze
periode is het goede moment om in uw tuin
aan de slag te gaan. Kunt u hierbij wel hulp
gebruiken of wilt u het onderhoud helemaal uit
handen geven? Hiervoor kunt u bij Pantein Extra terecht. Wij werken samen met ervaren hoveniers. Zij helpen u onder andere met snoeiwerk, verwijderen van takken, dorre bladeren
en onkruid opruimen, gras maaien, tuinaanleg
en met aanleggen of reinigen van uw bestrating.
Kijk voor meer informatie of aanmelding op
www.panteinextra.nl/tuinonderhoud of bel naar
0485-84 54 54.

Ook in een zorgcentrum is
Pantein Extra voor u aantrekkelijk
Ook als u in een zorgcentrum woont kan het lidmaatschap van Pantein
Extra voor u aantrekkelijk zijn. U krijgt bijvoorbeeld korting op de zorgverzekering van CZ en VGZ en korting op artikelen in de Pantein Thuiszorgwinkel. Gaat u nog graag nog op vakantie? Dan kunt u via Pantein
Extra een reis met zorg boeken. En de dienstverleners van Pantein Extra
zoals de audicien, schoonheidsspecialiste of de masseur komen ook in
het zorgcentrum naar u toe. Dat is handig, u hoeft hier zelf de
deur niet voor uit. Bel voor meer informatie naar 0485-84 54 54
of kijk op www.panteinextra.nl.
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‘Eigenlijk heb ik gewoon geluk
			dat ik dit
allemaal kan doen’

6

Het skipak hangt alweer in de kast, want onlangs ging hij een week skiën. Morgen gaat hij een
dagje naar de golfbaan. Voor de Nijmeegse Vierdaagse hoeft hij voorlopig nog niet te trainen,
dat komt nog wel. Herman Thoonen (71) uit Cuijk prijst zich gelukkig met zijn goede gezondheid en actieve leven. ‘Ik zou niet anders willen.’

Herman Thoonen uit Cuijk:

‘Een goede gezondheid
kun je niet afdwingen’
‘Een goede gezondheid kun je niet afdwingen, al

De Vierdaagse in 2006 was echter al na één dag ten

leef je nog zo gezond of doe je nog zo je best.

einde. ‘Niet omdat ik het niet volhield, maar omdat

Het is ook een kwestie van domme pech’, spreekt

de Vierdaagse werd afgelast vanwege de hitte.’ In

meneer Thoonen uit ervaring. Eind 2005 verloor

2007 liep hij de Vierdaagse wel uit. Sindsdien loopt

hij zijn vrouw aan kanker. Met haar ging hij altijd

hij elk jaar de 40 kilometer -per dag uiteraard- zon-

graag wandelen. Ook toen zij ziek was, trok hij er

der veel te hoeven trainen. ‘In al die jaren heb ik nog

zelf geregeld een paar uur op uit. Om even op

nooit een blaar gelopen. Zo lang het goed gaat, ga

te laden en een moment voor zichzelf te hebben. Hij kijkt met

ik er mee door. Ook dit jaar weer.’

warme gevoelens terug op de tijd dat hij intensief voor haar

Maar hij doet nog veel meer. Elke week gaat hij twee dagen

zorgde: ‘Het was mooi dat ik dat kon doen. Ze kon er goed mee

golven. ‘Weer of geen weer, als er sneeuw ligt gebruiken we

omgaan, we konden samen over het einde praten.’

een gekleurd balletje. Je bent buiten, wandelt veel en het is ook

Meneer Thoonen besloot het leven ten volste te blijven om-

goed voor je sociale contacten.’ Met zijn golfvrienden gaat hij

armen, ondanks het verlies van zijn vrouw. ‘Ik bleef positief,

inmiddels ook elk jaar op golfvakantie. Daarnaast fietst hij veel

ook dat moet je kunnen.’ Hij schreef zich in voor de Nijmeegse

en gaat hij graag een weekje skiën.

Vierdaagse, een lang gekoesterde wens. ‘Ik woonde als kleine

Meneer Thoonen vindt zelf dat hij niks bijzonders doet. ‘Ik doe

jongen in een boerderij aan de Beerseweg in Cuijk. Daar kwam

gewoon wat ik leuk vind. Ik eet redelijk gezond omdat ik niet

de Vierdaagse altijd langs en de mariniers hadden bij ons in de

zwaarder wil worden, maar ik ben er niet heel bewust mee be-

boomgaard hun rustpost. Dat vond ik prachtig! Sindsdien heb ik

zig. Eigenlijk heb ik gewoon geluk dat ik dit allemaal kan doen.’

me voorgenomen om ooit zelf de Vierdaagse te lopen.’
Positieve gezondheid. Wat is dat? Focussen op gezondheid en niet op ziekte. Het zoveel mogelijk benutten en doen van dingen
die je nog wel kunt, staat voor positieve gezondheid. Zelfs iemand die gezondheidsklachten heeft kan nog veel dingen wèl doen.
Ook als het leven ineens een andere wending krijgt is positieve gezondheid belangrijk. Voor de één is dat het lopen van de Vierdaagse, voor de ander zelf de hond uitlaten en voor weer iemand anders met een rollator naar de bingo in het buurthuis, omdat
het leuk is en voor het contact met de andere bezoekers.
Wat kunt u zelf doen? Gezond leven gaat niet alleen over een gezond lichaam, maar ook over sociale contacten, jezelf goed voelen (welbevinden) en algemeen dagelijks functioneren. Het zelf nemen van beslissingen (eigen regie) en de eigen mogelijkheden
staan daarbij centraal. De diensten van Pantein Extra kunnen u daar een handje bij helpen. Zo kan een pedicure bijdragen aan een
betere mobiliteit en kunt u met behulp van onze tuinservice meer van uw tuin genieten. Zelfs al heeft u een zorgbehoefte, u kunt
toch gezellig op vakantie met onze zorgreizen. En met praktische oplossingen rondom huis zoals de tuinservice of glazenwasser
houdt u meer tijd over voor de leuke dingen.
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‘Elke meter in mijn
rolstoel geeft vrijheid’
Toen ze als tiener de diag-

Ze haalde diverse olympische medailles en werd wereldkampioen

nose kanker kreeg, stond

rolstoeltennis. Inmiddels werkt Monique al acht jaar als manager

haar leven op z’n kop. Van

innovatie en participatie bij Welzorg. Welzorg levert hulpmiddelen

de één op de andere dag

die mensen met een beperking ondersteunen en helpen mobiel te

kon Monique Kalkman niet

blijven. ‘Ik begrijp goed wat mensen ervaren als ze iets niet meer

meer lopen en sindsdien zit

kunnen. Ik heb het zelf meegemaakt. In dit werk heb ik mijn zoge-

ze in een rolstoel. ‘Ik ben

naamde ‘zwakte’ omgezet naar mijn kracht. Ik hoop mensen te in-

er van afhankelijk, maar de

spireren te blijven doen of te zoeken naar wat ze nog wèl kunnen.’

rolstoel geeft mij ook mijn

De adviseurs van Welzorg zijn altijd bereid om met u in gesprek te

zelfstandigheid en volledige vrijheid.’

gaan. Hoe kunt u het leven blijven leven zoals u dat zou willen. ‘Wij

‘Bij mij is het glas altijd halfvol. Toen ik een dwarsleasie kreeg door

begeleiden bij die zoektocht naar de mogelijkheden. Een hulpmid-

de tumor, betekende een rolstoel voor mij het verschil tussen mo-

del kan zo veel vrijheid geven, zodat er weer ruimte is om leuke

biel zijn of niks meer kunnen’, vertelt Monique (52). ‘Ik moest eerst

dingen te doen. Dat gun ik iedereen.’

mijn ziekte overwinnen, maar daarna ben ik snel weer actief geworden. Vaak kun je veel meer dan je denkt. Of dan je omgeving
denkt. Ik was heel bang dat ik niet meer kon sporten nadat ik in
een rolstoel kwam, maar ik ben juist ver gekomen als topsporter.’
Vragen over hulpmiddelen? Bel met Pantein Thuiszorgwinkel (samen met Welzorg) via 0900-8803 of via www.panteinthuiszorgwinkel.nl
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Pantein Extra Verhuisservice

Leden van
Pantein Extr
a
ontvangen
korting op d
e
verhuisservic
e

‘Zij hielpen me meteen uit de brand’
Verhuizen is iets waar veel mensen als een berg tegenop zien. Keuzes maken over wat er wel en niet mee
kan, het inpakken en sjouwen. ‘Een verhuisbedrijf hielp mij met de voorbereiding en het verhuizen zelf’, zegt
meneer Govers. ‘Ik werd perfect geholpen.’
Rob Govers (68) houdt van aanpakken, ondanks dat hij last heeft

vanwege lichamelijke of psychische klachten gaan verhuizen. Men-

van zijn rug, longen en benen. Toch zat hij een paar dagen voor

sen met dementie zijn bijvoorbeeld nog al eens argwanend over

zijn verhuizing naar een kleiner appartement met de handen in het

wat er staat te gebeuren. Wij houden daar rekening mee.’

haar. Hoe kreeg hij de boel ooit over?

Meneer Govers was blij dat Stijn van Dijk vooraf persoonlijk bij

Al een paar weken bracht hij dagelijks kleine spulletjes zoals lam-

hem langs kwam. ‘Ik overlegde met hem wat er wel of niet mee

pen en planten met zijn scootmobiel van de ene kant van Veghel

kon en hoe we het aan zouden pakken.’ Van Dijk: ‘Wij begeleiden

naar de andere kant. ‘De mensen zullen wel gedacht hebben: wat

mensen graag en met een goede voorbereiding voorkomen we

komt daar nu weer voorbij’, lacht hij. Grote spullen werden opge-

onverwachte verrassingen.’

haald door de kringloop. Maar wat moest hij met de tafel, kasten

Zeker als iemand naar een zorginstelling gaat, moet verhuizen

en andere grote spullen die mee moesten naar het nieuwe huis?

soms met spoed. Ook meneer Govers had snel iemand nodig die
hem kon helpen. Hij is meer dan tevreden. ‘De verhuizing ging snel

Moeite

en netjes, precies zoals afgesproken. Nu nog een beetje inrichten,

Een paar dagen voor de verhuizing viel zijn oog op de verhuisser-

maar ik heb de tijd. Dat komt dus zeker goed.’

vice van Pantein Extra. Precies wat hij nodig had. ‘En zij hielpen me
meteen uit de brand.’

Leden van Pantein Extra krijgen korting op de verhuisservice van

Stijn van Dijk is mede-eigenaar van Mondial Van Dijk Verhuizingen

Mondial Van Dijk. Ook de eerste 500 kilo restspullen worden gra-

in Boxmeer. ‘Wij voeren graag ‘speciale’ verhuizingen uit. Onze

tis afgevoerd. Meer informatie over de verhuisservice leest u op

medewerkers zijn opgeleid om mensen te helpen die bijvoorbeeld

www.panteinextra.nl of u kunt ons bellen via 0485-84 54 54.
9

Pantein Extra mantelzorgondersteuning

Jolanda Cornelissen

Alle tijd voor aandach
Samen een spelletje spelen, een rondritje maken door de omgeving en lekker een ijsje eten of samen naar
het ziekenhuis. Sinds kort is het mogelijk om hiervoor via Pantein Extra professionals in te schakelen die gezelschap en ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld omdat u als mantelzorger er even tussenuit wilt.
‘We kunnen het best bij opa op bezoek gaan als jij die dag

men de deur uit en maken we een lekkere wandeling of gaan

ook bent geweest. Dan is hij helemaal blij.’ Het is één van de

we naar een verjaardagsfeestje’, vertelt Thea. Jolanda: ‘Ik vind

mooiste complimenten die Thea van den Tillaart over haar

het ook altijd leuk om mensen een handmassage te geven of

werk kreeg toen ze de kleinzoon van een klant tegenkwam in

samen te zingen.’

de winkel.
In een tijd waarin verwacht wordt dat ouderen steeds langer

Mooie band

zelfstandig thuis blijven wonen, komt er steeds meer op men-

Veel van de klanten zijn ouderen met dementie. Maar het kan

sen in de omgeving neer. Vaak zijn partners of kinderen on-

eigenlijk iedereen zijn. Margreet: ‘Ik kom elke week bij een

misbaar. Maar dat kan niet altijd. Kinderen hebben hun eigen

man die door zijn ziekte niet veel meer kan. Hij

leven en partners hebben ook wel eens tijd voor zichzelf nodig.

houdt van spelletjes spelen, dus dat doen

Thea van de Tillaart, Jolanda Cornelissen en Margreet Schou-

we dan de hele middag. Heerlijk is dat.

ten bieden dan uitkomst. Het zijn professionals (met een ach-

En zijn vrouw kan even ontspannen in

tergrond in de zorg) die extra aandacht en ondersteuning

die uurtjes.’ Door het gezellige contact

geven om de mantelzorger te ontlasten. Gezelschap en gezel-

bouwen ze vaak een prettige band op.

ligheid staan bij hen centraal. En dat kan van alles zijn. ‘Soms

Thea: ‘Wij horen veel verhalen, het

komen we bij iemand thuis en bladeren we samen door oude

contact is heel persoonlijk.’

fotoboeken of spelen we een spelletje. Soms gaan we juist sa10

Thea van de Tillaart

Margreet Schouten

ht en gezelligheid
Niet gewend
Als het nodig is, gaan de dames mee op doktersbezoek, de
tandarts of naar de winkel. ‘We bieden geen zorg, maar het is
wel handig dat we die achtergrond hebben. We weten wat je
moet doen als je op stap gaat met bijvoorbeeld een diabetes-patiënt’, zegt Jolanda.
Het vraagt wel andere manier van denken van mantelzorgers.
Voor jonge ouders is het normaal om een oppas te regelen als
ze samen een avondje uit willen. Maar om iemand in te schakelen die een middag voor de zieke partner of moeder zorgt
terwijl je zelf iets anders doet, dat is nog best lastig. Margreet:
‘Ik begrijp dat wel, want je bent niet gewend te betalen voor
gezelschap.’ Het is misschien wennen, maar het levert veel
op. Het kan iemands kwaliteit van leven verbeteren. Jolanda:

Wat?

Individuele ondersteuning, begeleiding en gezelschap. Het kan gaan om een luisterend oor, een helpende hand, tijdelijke ondersteuning na ziekenhuisopname, begeleiding van doktersbezoek. Maar ook
sociale activiteiten zoals een spelletje doen, wandelen, theaterbezoek of boodschappen doen en koken.

Voor wie?

Voor leden van Pantein Extra die geen beroep willen
of kunnen doen op familie, buren of vrienden.

Wie en waar?

Margreet Schouten in de regio Uden, Veghel en

‘Als je regelmatig de deur uitkomt of een gezellige middag

Oss. Thea van den Tillaart en Jolanda Cornelissen

hebt met iemand die aandacht voor je heeft, dan voel je je

in het land van Cuijk.

ook beter.’ Thea: ‘Ik ging laatst met iemand erwtensoep met

Informatie?

spek eten. Zoiets kleins, maar hij heeft het er nog weken over
gehad.’

Kijk voor meer informatie en kosten op
www.panteinextra.nl/gezelschap-en-ondersteuning

11

Pantein Extra mondzorg aan huis
Nieuwe
service
aan
huis

De heer Pennings uit Nistelrode:

‘De mondhygiëniste had
alle instrumenten bij zich’
De heer Pennings uit Nistelrode was één van de eerste leden die

ren contact met u op voor het maken van een afspraak. Tijdens het

gebruik maakte van mondzorg aan huis. Het is voor hem vanwege

eerste bezoek bij u thuis vraagt en kijkt de mondhygiëniste wat uw

zijn COPD moeilijk om de deur uit te gaan dus informeerde hij

klachten zijn. Ook vraagt ze naar andere zaken die invloed hebben

per mail naar de mogelijkheden. Toen de mondhygiëniste aan huis

op uw gebit zoals voeding, medicijngebruik en leefstijl. Aan huis

kwam wist hij niet goed wat hij kon verwachten. ‘Ze had een koffer

zijn kleine handelingen zoals het verwijderen van tandsteen en rei-

bij zich met alle instrumenten die ik bij de mondhygiëniste gewend

nigen van uw gebit mogelijk. Als lid krijgt u een welkomstpakket

ben. Het werkte perfect!’

dat speciaal voor leden van Pantein Extra is samengesteld. Hierin
vindt u informatie en producten voor gebitsverzorging. Deze dienst

Mondzorg aan huis is een nieuwe dienst van Pantein Extra. Als lid

van Pantein Extra is ook voor mensen met een gebitsprothese. De

kunt u een aanvraag voor mondzorg indienen via 0485-84 54 54

vergoeding vanuit uw zorgverzekering is hetzelfde als dat u naar

of via www.panteinextra.nl/mondzorg. Binnen twee werkdagen

de praktijk van een tandarts of mondhygiëniste gaat.

neemt een medewerker van onze partner Mondzorg voor Oude-
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Probeer nu eenmalig 5 maaltijden
voor slechts €3,99 per maaltijd!
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vriesvers

(ar t. nr 93958)

• Runderlapje in jus met
gesneden spinazie en
aardappelen

• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel

• Runderhachee met rode kool
en aardappelen

• Grootmoeders kippannetje:
kippenpoot met groenten en
gebakken aardappelen

• Ruime keuze in maaltijden
• Dagelijks warm of wekelijks
vriesvers bezorgd
• Ook dieetmaaltijden
• Gratis klantenservice
• Geen verplichtingen
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• Geen bezorgkosten
• Ook natriumarm.
Informeer naar de mogelijkheden
• Leden van Pantein krijgen
10% korting op alle vervolgbestellingen

Vragen of bestellen?
Wij helpen u graag verder!

0800 - 023 29 75
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Eenmalige deelname per adres.
Kijk voor de overige actievoorwaarden op
www.apetito.nl/winactie.

peErsxootnralijk

‘Extra hulp nu onze
zoon er niet meer is’
Robert hielp zijn ouders bij vrijwel alles, hij stond altijd voor hen klaar. Het verdriet in het gezin was enorm
toen hij vorig jaar overleed. Maar Rob (69) en Rita (68) Bonenkamp moesten verder. Voor praktische hulp
kwamen ze uit bij Pantein Extra.
Ze hadden zich hun oude dag anders voorgesteld. Zo’n veertig jaar

drie kinderen, maar die wonen niet allemaal in de buurt. ‘Als mijn

geleden kwam het gezin Bonenkamp in Oeffelt wonen. Een mooi

dochter uit Groningen komt, wil ik met haar koffie drinken in plaats

ruim huis met een flinke grote tuin. De kinderen vlogen in de loop

van te vragen of ze me wil helpen met de ramen lappen.’

van de jaren weer uit, maar hun zoon Robert bleef thuis wonen.

Ze gingen op zoek naar dienstverleners die hen met praktische za-

Dat was gezellig en het kwam goed uit, want het grote huis was

ken konden helpen. ‘Voor mijn gevoel had ik alles in en om huis

te groot voor hen samen. Hij was een fervent autoliefhebber en

zo’n anderhalf jaar laten liggen.’ Er kwam een glazenwasser langs

hij had hier alle ruimte om te sleutelen. Daarnaast hielp Robert zijn

die nu de boel netjes bijhoudt. ‘En we houden van een wilde tuin,

ouders met klussen in en om huis.

maar dat is iets anders dan een verwilderde tuin. Via Pantein Extra

Twee jaar geleden kreeg hij lichamelijke klachten. Hoewel het aan-

hebben we nu ook een tuinman. We hadden het liever anders ge-

vankelijk niets ernstigs leek werd hij steeds zieker en bleek dat hij

zien, maar Robert kan het niet meer voor ons doen. En we willen

een zeldzame vorm van kanker had. Een heftige periode volgde.

wel graag dat het netjes blijft.’

Zijn ouders zorgden nu voor hem, in plaats van andersom. Ruim
een jaar geleden overleed hij thuis, pas 35 jaar.
Het is niet niks om daarna het leven weer op te pakken. ‘Maar het

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

moet, je moet verder’, vertelt Rita Bonenkamp. Ze hebben nog

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 rechts 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 15 mei 2017 naar Pantein

naars. Proficiat met uw kaartjes

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

voor de live uitvoering van Mozarts ‘Requiem’.

ANEMONEN
BALKON
BLOEMEN
BOLGEWAS
BOS
BUITEN
JOGGEN
JUNI
MAART
MADELIEFJES
NATUUR
ONBEWOLKT
OPRUIMEN
PARK
PLANTEN
ROEIBOOT
SALADE
SEIZOEN
SKATEN
TEMPERATUUR
TERRAS
TRIP
VERLIEFD
VOGELS
VOORJAAR
WANDELING
WARM
ZEILEN
ZWEMMEN

oplossing naar extra@pantein.nl. Vergeet niet uw naam, adres,
telefoonnummer en e-mail te vermelden. De winnaar ontvangt

Doe mee en win een digitale

persoonlijk bericht en wordt eind mei 2017 op onze website be-

weegschaal t.w.v e 36,95.

kend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

De weegschaal wordt

De oplossing van de puzzel winter 2016 is ‘gelukkig nieuwjaar’.

beschikbaar gesteld door

De heer en mevrouw van Willaert uit Sint Anthonis zijn de win-

Pantein Thuiszorgwinkel.

Puzzel mee
en maak kans
een digitale
weegschaal

Vraag het Bonny
Voor welke werkzaamheden kan ik de kleine klus-

voeren we de klus niet zelf uit, we denken altijd met

senservice inschakelen?

u mee.

Regelmatig ontvangen we vragen voor welke klussen
u de kleine klussenservice kunt inschakelen. Deze ser-

Kan ik ook een reis via Pantein Extra boeken als

vice is voor klussen waarvoor deskundigheid is vereist

ik geen zorg ontvang?

en welke niet meer dan ongeveer 3 uur in beslag ne-

Jazeker. Veel leden hebben interesse in de zorgrei-

men. U kunt hierbij denken aan elektrawerkzaamhe-

zen die Pantein Extra samen met Lindetours aan-

den zoals het aansluiten van een extra stopcontact,

biedt. Deze reizen zijn geschikt voor iedereen die

kleine loodgieterklusjes, schappen monteren of klein

niet zelfstandig op vakantie kan. Maar ook als u

schilderwerk. Voor bijvoorbeeld het vervangen van

geen zorg nodig hebt, kunt u genieten van deze

een gloeilamp of opruimen van een schuurtje zoeken

reizen. De reizen zijn aangepast om er voor ieder-

we voor u een andere oplossing. Voor grote klussen

een een onvergetelijke vakantie van te maken.

hebben we ook klussers voor u klaarstaan. Ook al
Heeft u ook een vraag aan Bonny? Mail deze dan naar: extra@pantein.nl
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advertorial

.

Dagjes uit Voorjaar 2017
Dinsdag 27 juni 2017: Historisch ’s-Hertogenbosch

Vrijdag 30 juni 2017: Op safari bij de Beekse Bergen

Na ontvangst met thee/koffie en een echte Bossche Bol maakt u een

Beleef Afrika gevaarlijk dichtbij in Hilvarenbeek. U verkent de

cultuurhistorische wandeling. Daarna vaart u een historische route en

Afrikaanse savanne vanuit de reisbus. Een ranger vertelt u alles

bekijkt u ’s Hertogenbosch vanaf het water. Na de lunch (Holland-

over de dieren die in het safaripark leven. Het park kunt u verder

se broodmaaltijd) vervolgt u de stadswandeling welke eindigt bij de

te voet of per boot verkennen. U kunt lunchen op eigen gelegen-

Sint-Janskathedraal. Daarna heeft u nog even vrije tijd. Na een geza-

heid. We sluiten de dag af met een gezamenlijk diner.

menlijk diner wordt u teruggebracht naar uw opstapplaats.

Kosten voor dit leuke dagje uit: e 83,95 per persoon.

Kosten voor dit compleet dagje uit: e 94,95 per persoon.
Opstappunten voor beide dagtochten zijn in Boxmeer, Uden en Oss. Voor meer informatie over de opstappunten, het programma en de
mogelijkheden voor zorg of begeleiding kijkt u op www.panteinextra.nl/dagtrips of belt u met 0485-84 54 54.

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
• Budgetcoach
• Computerservice
• Dagtrips met begeleiding
• Dakgootreiniging
• Fietsenmaker
• Gezelschap en ondersteunig NIEUW 2017
• Glazenwasser
• Kapper
• Kledingservice
• Klussenservice

• Maaltijdservice koelvers
• Maaltijdservice vriesvers
• Manicure
• Massage
• Mondzorg (aan huis) NIEUW 2017
• Opticien
• Pedicure
• Professional organizer
• Pruikenservice
• Reizen met zorg
• Schilderservice
• Schoonheidsbehandeling
• Steunkousen aan huis
• Steunzolen aan huis

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

• Tuinservice
• Verhuisservice
• Voetreflexmassage
• Wasservice
KORTINGEN
• Geselecteerde klassieke concerten
• Gratis uitleen krukken
• Pantein Thuiszorgwinkel
• Particuliere zorg van Pantein
• Restaurant Maasziekenhuis Pantein
• Restaurants geselecteerde Zorgcentra
• VGZ en CZ

