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Twan Poels: ‘Wie meer beweegt voelt zich beter’
Samen naar het theater met ‘Vier het Leven’
Op eigen wijze ouder worden
Op pad met Pantein Extra: kom kijken bij apetito
Najaar 2017

Hoe gaat het met je?

Een mooie vraag. De ander kan dan iets over zichzelf vertellen. Dat kan heel fijn zijn.
Omdat iemand ergens blij over is of juist ergens mee zit.
De vraag heeft ook te maken met gezondheid. Want gezondheid is veel meer dan niet
ziek zijn. Gezondheid heeft eigenlijk overal mee te maken.
Daarom is het belangrijk de vraag aan jezelf te stellen. Hoe gaat het met mij? Je kunt
zelf het antwoord geven. Maar je kunt hierover ook een testje doen. Dan hoor je het
van ‘een ander’.

Samen met het Institute for positive health heeft VGZ daarom de test
‘Mijn positieve gezondheid’ gemaakt. Leuk om te doen en je krijgt dan echt
antwoord op je vraag!

Hoe gaat het met je?
Doe de test op https://www.mijnpositievegezondheid.nl/

extra
pantein

4		
Leden aan het woord
5		
XtrKrt
6		
‘Je kunt maar beter
		lekker bezig blijven’

		Voormalig profwielrenner Twan Poels

8		
Advies bij goed zitten
		en opstaan

10 Koos Verstegen (93)
uit Langenboom

‘Als je om
hulp vraagt kan
er heel veel’

Prettig wonen
Prettig wonen lijkt zo vanzelfsprekend.
Een veilige plek waar u zich thuis voelt en
waar u kunt genieten van het leven. Maar
als de omstandigheden veranderen, is
het de vraag of het wonen op die plek
nog altijd wel de beste keuze is. Bijvoorbeeld als de kinderen het huis uit zijn, als
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13		‘Wij zijn niet zo honkvast’
		Anne en Maja de Haan uit Uden

14		Puzzel
14		Vraag het Bonny

mobiel bent. Prettig wonen heeft invloed
op de kwaliteit van leven. Daarom is het
wonen, nu en in de toekomst. Pantein
Extra kan daarbij helpen. Wij kunen ondersteunen waar nodig. We
zorgen bijvoorbeeld voor een betrouwbare tuinman of regelen dat er
iemand langs komt om u gezelschap te
houden. Onze diensten maken het mogelijk dat u zo zelfstandig mogelijk blijft.
Zo houdt u de regie zelf in handen.
We wensen u veel woonplezier!

16		Vier kerst in Tirol
		Reizen met zorg
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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, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van één
maand. U kunt opzeggen op dezelfde wijze als de overeenkomst tot stand is gekomen, maar bij voorkeur schriftelijk of per e-mail.

Extra leden aan het woord
IRENE VAN DEN BROEK UIT MILL

‘Niks moet, alles mag’
‘Twee middagen in de week komen de dames van Jet &
Jij bij mijn moeder langs. Zij is dementerend en hoewel
wij kinderen vaak bij haar zijn, biedt de ondersteuning
van Jet & Jij net wat extra’s. Als wij niet kunnen, krijgt ze
toch bezoek. Jet & Jij houdt m’n moeder gezelschap, ze
gaan samen koffie drinken of foto’s kijken. Mijn vriendinnen, noemt ze hen. Niks moet en alles mag. Ik vind ze
helemaal geweldig!’

GLAZENWASSER PETER VAN SAMBEEK UIT CUIJK

‘Altijd even de tijd nemen’
‘Als ik voor het eerst bij iemand thuis kom, neem ik
altijd even de tijd. Ik vertel hoe ik als glazenwasser mijn
werk doe en vraag natuurlijk wat de klant verwacht.
De één vindt het heel gezellig als ik even binnen kom
voor koffie, de ander ziet me het liefst zo snel mogelijk
weer vertrekken. Natuurlijk hou je daar rekening mee.
Op mijn eigen bescheiden manier help ik mensen met
wat ze zelf niet meer kunnen of willen doen. En dat is
mooi, toch?’

< Ik ben de glazenwasser van mevrouw Bouhuizen.
MEVROUW BOUHUIZEN UIT MOLENHOEK

‘Geen vreemden aan de deur’
‘Mijn dochters doen boodschappen voor me, maar verder
hoeven ze niets te doen. Het grote voordeel van dienstverleners via Pantein Extra is dat ik niet hoef uit te zoeken wie
ik in mijn huis toelaat. Er komen geen vreemden aan de
deur. Een paar keer per jaar komen de glazenwasser en de
kapster en daar ben ik heel blij mee. Als er toch iets niet
in orde is, kan ik overleggen met Pantein Extra. Dan wordt
het ook nog eens goed opgelost.’
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Wist u dat?
Nieuwtjes en Extra aanbod

Gratis voet- en beenmeting

Naamswijziging Welzorg
Thuiszorgwinkel
Welzorg is sinds 2012 de eigenaar van de Pantein
Thuiszorgwinkels. Voor de herkenbaarheid van

Heeft u regelmatig last van vermoeide benen of kramp? Of heeft u spataderen of

de winkels in de regio is de eerste jaren de naam

andere klachten aan uw benen of voeten? Dan bent u van harte welkom op de

Pantein Thuiszorgwinkel behouden. Welzorg is

gratis voet- en beenmeetdagen van onze samenwerkingspartner OMS Vermolen.

inmiddels een bekende partner in de regio, het

De meting is bedoeld voor mensen die klachten hebben, maar nog geen elasti-

is een logische stap om vanaf 1 september 2017

sche (steun)kousen dragen en al in behandeling zijn.

onder de eigen naam, Welzorg Thuiszorgwinkel,
verder te gaan.

Meld u
aan voor
een gratis
meting

Wat betekent dat voor leden van Pantein Extra
Voor onze leden verandert er niets. U blijft 10%
korting behouden op aankopen in de Welzorg
Thuiszorgwinkels in Boxmeer, Oss en Uden. Dit
geldt ook voor de huur op hulpmiddelen. Op
vertoon van uw ledenpas krijgt u deze korting.
Ook kunt u het lidmaatschap blijven betalen in
de winkel. Het assortiment en de deskundige
advisering van de medewerkers in deze win-

Waar en wanneer		

Boxmeer

zaterdag 11 november 2017

			Oss 		

zaterdag 18 november 2017

kels blijven onveranderd. De winkels zijn bereikbaar via 0900-040 00 97.

Informatie en aanmelding via www.panteinextra.nl/gratis-voet-en-beenmeting of
bel met 0485-84 54 54. Heeft u interesse voor een andere locatie, dan kunt u dit
aangeven. Bij voldoende interesse wordt een extra meting ingepland.

Kosten lidmaatschap 2018

Spreekuur in bibliotheek
Iedere derde dinsdag van de maand bent u tussen 10.30 - 11.30 uur van harte
welkom op het spreekuur van Pantein Extra. U kunt in bibliotheek Madeleine,
Velgertstraat 1 in Boxmeer terecht met uw vragen over het lidmaatschap en de
diensten van Pantein Extra.
Bibliotheek Madeleine is onderdeel van BiblioPlus.
Bent u nog geen lid van BiblioPlus? Van 1 september t/m 31 december 2017
krijgt u op vertoon van uw ledenpas e 5,- korting bij het afsluiten van een nieuw

Het lidmaatschap voor Pantein Extra in 2018
bedraagt e 23,95. U kunt betalen met een
acceptgiro, via telebankieren of in een Welzorg
Thuiszorgwinkel. Wilt u gebruik maken van de
machtiging voor automatische incasso dan betaalt u slechts e 21,95. Bij de nieuwe ledenpas
krijgt u meer informatie over de verschillende
betalingsmogelijkheden. U ontvangt de nieuwe
ledenpas in december 2017.

abonnement. U kunt hiervoor terecht in alle vestigingen van BiblioPlus. De korting geldt niet voor het proefabonnement.
Meer informatie over de bibliotheek leest u op www.biblioplus.nl, de actievoorwaarden leest u op www.panteinextra.nl/spreekuur.

Pantein Extra is
onderdeel van Pantein
Pantein biedt alle vormen van zorg, aan jong
aan oud, aan huis, in het zorgcentrum of
ziekenhuis.
Kijk voor meer informatie op www.pantein.nl.
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‘Wie meer beweegt,
voelt zich beter’
6

Rust roest. Dus je kunt maar beter lekker bezig blijven, is het motto van Twan Poels. Als makelaar ziet hij dagelijks hoe mensen bezig zijn met vitaal ouder worden. Zelf rijdt hij als voormalig
profwielrenner nog graag een toertocht, al komt het er met zijn drukke baan minder vaak van
dan hij zou willen.

Twan Poels:

‘Je kunt maar beter
lekker bezig blijven’
Als hij er nu aan terugdenkt, vindt hij het best

Ook een geschikte woning is belangrijk om fijn ou-

bijzonder. Maar toen hij er middenin zat was

der te kunnen worden, daar weet hij als makelaar

het niet meer dan vanzelfsprekend. Als wiel-

alles van. ‘Wie slim is denkt daar op tijd over na. Ik

renner reed Twan Poels uit Oeffelt overal ter

zie heel wat zestigers, zeventigers die hun woning

wereld wedstrijden. Zo reed hij meerdere ke-

met grote tuin willen verkopen. Zeker nu de markt

ren de Tour de France en de ronde van Spanje.

aantrekt, komen ze meestal vrij makkelijk van hun

Hij deed ook mee aan de Olympische Spelen

huis af. Ze gaan vervolgens op zoek naar een ap-

in 1984 in de Verenigde Staten. ‘Ik was in het

partement in de buurt van het centrum. Nog liever

wielerseizoen soms maanden van huis. Het was ontzettend hard

zouden ze een levensloopbestendige woning met een tuintje

trainen, elke dag weer. Het hoorde erbij, ik deed het gewoon.

willen, maar dat aanbod is heel beperkt. Die zijn er niet zoveel.

Je stond er ondertussen niet bij stil hoe mooi het was dat je dat

Grotere kernen met voorzieningen zijn meer in trek dan dorpen

allemaal mee mocht maken.’

waar nauwelijks nog voorzieningen zijn.’

Toen hij stopte met wielrennen ging Twan op zoek naar een
baan. ‘Ik had bouwkunde gestudeerd in Nijmegen, maar be-

Bijtijds nadenken

dacht al gauw dat ik makelaar wilde worden. Een mooi vak met

Twan ziet tegelijkertijd ook dat er een groep ouderen is, die tot

veel vrijheid, waar je bezig bent met de bouwkundige kant,

op hoge leeftijd in de eigen vertrouwde woning wil blijven. Dat

maar ook met de sociale kant van wonen. Na mijn opleiding

lukt met hulp van kinderen en buren, of omdat er diensten zoals

kon ik als assistent-makelaar aan de slag en een paar jaar later

een tuinman of mantelzorgondersteuning worden ingeschakeld,

opende ik mijn eigen kantoor in Gennep. Weer wat later kwam

bijvoorbeeld via Pantein Extra. ‘Er zit wel een grens aan. Soms

daar een kantoor in Cuijk bij.’

zie je dat mensen het echt niet meer redden, omdat ze bijvoorbeeld nauwelijks de trap meer op kunnen naar de slaapkamer.

Gewoon lekker bezig zijn

En dan hebben ze ook nog eens een enorm stuk grond rond

Als makelaar komt Twan veel bij mensen thuis. Hij ziet dat jonge

het huis. Ik raad mensen aan om daar eerder bij stil te staan.

senioren vaak bewust bezig zijn met gezond ouder worden. Be-

Zo kun je een woning bijtijds verbouwen zodat je ook beneden

weging speelt daar een belangrijke rol in. ‘Wie meer beweegt,

een slaapkamer hebt. Want anders moet je hals over kop keuzes

voelt zich beter. Je functioneert beter in de maatschappij. Daar-

maken als het echt niet meer gaat en dat is voor niemand fijn.’

om probeer ik zelf ook te blijven sporten, al heb ik weinig tijd.
En je hoeft niet altijd fanatiek te trainen, gewoon lekker bezig
zijn is ook al goed.’
7

Voortaan heten wij: Welzorg Thuiszorgwinkel Pantein Thuiszorgwinkel gaat verder onder de naam Welzorg Thuiszorgwinkel. Er verandert verder niets voor u. Onze winkels, advies en betrokkenheid blijven hetzelfde. Ook blijft u als lid, op vertoon
van uw ledenpas, 10% korting houden op uw aankopen en op de huur van hulpmiddelen in de winkels in Boxmeer, Oss en Uden.

Advies bij goed zitten
en opstaan
Bijna niets wordt zo veelvuldig

En waar u ook weer goed uit op kunt staan. De medewerkers in

gebruikt in huis als een stoel.

onze winkels kunnen u goed adviseren.

Als het zitten of opstaan lasti-

‘In de winkel lopen regelmatig mensen binnen met die vraag. Ik

ger wordt zijn er volop moge-

vind het elke dag weer leuk om samen met mensen te kijken hoe

lijkheden, zoals een specia-

we hen zo goed mogelijk kunnen helpen’, vertelt Rita Lenders,

le Sta-op Stoel. ‘Ik ga graag

van de Welzorg Thuiszorgwinkel in Uden. ‘Met extra aandacht en

samen met de klant op zoek

advies kun je een klant helpen om langer zelfstandig te blijven of

naar de beste oplossing’, zegt

comfortabeler te leven. Dat is zo dankbaar.’

Rita Lenders, medewerker van de Welzorg Thuiszorgwinkel.

Rita adviseert regelmatig over Sta-op Stoelen. ‘Een juiste houding
is van belang om lichamelijke klachten te voorkomen of te beper-

Een avondje televisie kijken, een puzzel maken of handwerken. Of

ken. Ik vraag altijd of de klant alleen hulp nodig heeft bij het op-

gewoon lekker naar buiten kijken. Het gebeurt allemaal vanuit een

staan of dat het gaan zitten ook lastig is. Ik leg uit hoe de stoel

stoel. Nu de donkere maanden weer voor de deur staan, brengen

werkt. Zo probeer ik mijn klanten zo goed mogelijk te ontzorgen.

veel mensen een groot deel van hun tijd binnen en zittend door.

Voor bijna al onze producten geldt dat we aan huis komen om te

Als u om wat voor reden dan ook niet zo goed meer kunt zitten,

demonstreren hoe iets werkt, als de klant dat graag wil.’

kan het een hele zoektocht zijn om een stoel te vinden die u past.

Speciale actie:
Sta-op Stoel Doge Bellino
• Keuze uit verschillende kleuren
• Relax, zit, lig en sta-op-functie
• Persoonlijk op maat gemaakt
• Volledig elektrisch, drie motorig

voor € 1599,-*

Deze stoel wordt vaak door ergotherapeuten aanbevolen.

Hulp nodig bij het opstaan of is het zitten zelf lastig?
Een Sta-op Stoel biedt u de oplossing!
Kom langs in één van onze winkels voor een goed zitadvies van onze deskundige medewerkers. Ervaar zelf de
functionaliteiten van de stoel. Zo weet u zeker dat de stoel helemaal aansluit op uw wensen. Of maak een afspraak in
één van onze winkels via welzorg.nl/proefzitten. Meer informatie? Bel met onze klantenservice: 0900 - 0400 097 (Geen extra belkosten).
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LENEN
HUREN
KOPEN

Welzorgwinkel en Uitleenpunt:
Dokter Kopstraat 1 (Maasziekenhuis) Beugen
Gezondheidslaan 1F (Plein Zwanenberg) Oss
Nistelrodeseweg 10 (Bernhoven Ziekenhuis) Uden

*Actie geldt tot 1 november 2017. Deze actie is niet geldig
in combinatie met andere acties, (leden) korting etc.

Van € 1849,-

Pantein Extra Vier het Leven

De eerste
50 leden
krijgen e 5,korting

Met korting
naar
klassieke
concerten
Alle leden van Pantein Extra
kunnen de komende maanden met een flinke korting
concerten bezoeken van Pieter Jan Leusink. Bent u 65 jaar
of ouder dan kunt u naar onderstaande concerten begeleid worden door vrijwilligers

Samen uit met ‘Vier het Leven’

van ‘Vier het Leven’:
•

Bach, Jh Bosch Artcenter.
Vrijdag

Een mooie voorstelling in het theater is een beleving. Je waant je even in een andere
wereld en dat is genieten. Vrijwilligers van stichting ‘Vier het Leven’ nemen ouderen

Blijven meedoen aan maatschappelijke activiteiten

65+’ers naar de film, een concert of theatervoor-

is heel belangrijk en bovenal gezellig.’ Wie gebruik

stelling. Sinds kort is ‘Vier het Leven’ ook actief in

maakt van de dienst betaalt e 15,- toeslag boven-

de regio Land van Cuijk. Er is veel vraag naar, weet

op het eigen kaartje. Deze toeslag is onder andere

Tanja van Sambeek, coördinator bij ‘Vier het Leven’

voor twee consumpties en de kosten van begelei-

in Brabant. ‘Er zijn meerdere redenen waarom men-

ding zoals parkeren en garderobe. De kaartjes voor

sen hiervoor kiezen. Ze willen graag naar het the-

de vrijwilligers worden gesponsord.

ater, maar soms willen mensen liever niet meer ’s
avonds alleen over straat of durven geen auto meer

Hoe werkt het?

te rijden. Ook vinden ze het niet gezellig om alleen

Kijk op www.panteinextra.nl/theater naar het aan-

op pad te gaan, dat begrijpen we goed. Wij zor-

bod van voorstellingen in het theater in Cuijk. U kunt

gen ervoor dat iemand wordt opgehaald en thuis-

natuurlijk ook met ons bellen via 0485-84 54 54. Dit

gebracht. Als we weten dat iemand een rollator of

is vrijblijvend. De eerste 50 leden die een voorstel-

rolstoel heeft, houden we daar rekening mee.’

ling reserveren krijgen e 5,- korting op de toeslag.
Op dit moment kunnen alleen leden in de regio

Verbondenheid

Land van Cuijk gebruik maken van ‘Vier het Leven’.

De vrijwilliger regelt een onbezorgde avond, hangt

Vanwege de opstart is het nog een bescheiden pro-

de jassen op en haalt drankjes. Het is extra gezellig

gramma. Bij voldoende deelnemers wordt het pro-

als er meerdere mensen meegaan naar een voor-

gramma in Cuijk in overleg met de schouwburg uit-

stelling. Tanja: ‘We hopen een positieve bijdrage

gebreid. Ook zijn er plannen om uit te breiden naar

te leveren aan verbondenheid en sociaal contact.

andere theaters in de regio’s Uden, Veghel en Oss.
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november

2017, 19.30 uur.
•

graag een avond mee uit. Van vervoer tot een drankje, alles wordt geregeld.
‘Vier het Leven’ begeleidt, al meer dan twaalf jaar,

Den Bosch: Een ode aan

Nijmegen: Een ode aan
Bach, Stevenskerk.
Zaterdag

28

oktober

2017, 19.30 uur.
•

Nijmegen: Messiah van
Händel, Stevenskerk.
Vrijdag

29

december

2017, 19.30 uur.
Voor meer informatie of belangstelling kunt u terecht bij
Pantein Extra. ‘Vier het Leven’
neemt contact met u op.
U krijgt korting zowel op de
voorstellingen van Pieter Jan
Leusink als bij ‘Vier het Leven’.
Handig om te weten
Er zijn ook concerten van
Pieter Jan Leusink in Amsterdam, Den Haag, Groningen,
Rotterdam, Utrecht, Zwolle
en nog meer steden. Kijk op
www.pieterjanleusink.nl voor
het hele overzicht. Kaarten

Het programma van ‘Vier het Leven’ in de Schouwburg in Cuijk:

bestellen kan via de website

•

Musical My Fair Lady. Donderdag 30 november 2017, 20.15 uur.

of via 0900-8191 (45ct per

•

The Christmas Show. Ierse muziek en dansshow Rhythm of the Dance. Zaterdag 30 december 2017,

minuut). Vermeld hierbij uw

20.15 uur.

actiecode PA78.

•

Komedie Hendrik Groen. Dinsdag 23 januari 2018, 20.15 uur.

Meer informatie vindt u op

•

Philharmonie Zuid Nederland-Bach. Vrijdag 9 maart 2018, 20.15 uur.

www.panteinextra.nl/theater.
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Op eigen wijze
ouder worden
Hoe staat u in het leven en hoe houdt u eigen regie? Hoe zorgt u dat uw leven zinvol blijft? Bij de gespreksgroep ZIN in Cuijk bespreken mensen elke maand levensvragen die te maken hebben met ouder
worden. Zij doen dit onder de vlag van welzijnsorganisatie Sociom/ZIN. ‘Het levert veel mooie inzichten
op, want iedereen is anders en gaat anders om met ouder worden’, vertelt gespreksbegeleider Mariet
Rutten. Allerlei voor- en nadelen van het ouder worden komen aan bod. Vandaag staat de vraag ‘Hoe wil
ik wonen?’ centraal.
Elk jaar wordt u (gelukkig) weer een jaartje ouder. Hoewel dat

zijn vrouw ziek werd en er hulp nodig was, wist hij dat thuis te

soms tot beperkingen leidt, is het de kunst om te blijven kijken

organiseren. ‘Als je om hulp vraagt, kan er heel veel. We had-

naar wat nog wel kan en mogelijk is. ‘Ik verbouw nog altijd mijn

den thuiszorg en mijn kinderen kwamen helpen.’ Zijn vrouw is

eigen groenten in mijn moestuin,’ vertelt een van de deelnemers.

overleden, maar Koos woont nog altijd zelfstandig en regelt
alles zelf. Hij geniet van het leven en de sociale contacten die

‘Het komt zoals het komt’

hij heeft. Hij doet boodschappen, kookt elke dag en gebruikt

Mariet Rutten luistert, stelt vragen en brengt structuur aan als

daarvoor de verse groentes uit zijn eigen moestuin. ‘Ik kijk

dat nodig is. ‘Denk je wel eens na over de toekomst waarin je

vooruit en geniet van alles wat ik kan!’

misschien minder mobiel bent en meer hulp nodig hebt? Heb
je het daarover met kinderen of buren? Denk je na over wat je
zelf kunt regelen, of waar je bepaalde diensten in kunt kopen?’
Tine Hoitsma vertrouwt erop dat het komt zoals het komt. ‘Ik

Zingeving

wil het liefst zo lang mogelijk blijven wonen waar ik nu zit. Maar
ik kijk goed om me heen naar wat ik beslist niet wil en wat

Zingeving en een zinvol leven dragen bij aan hoe ie-

eventueel wel. Ik oriënteer me ook op nieuwe woonvormen.

mand zich voelt. Ook al hebt u fysieke beperkingen,

Maar ik kan nu nog niet organiseren voor andere tijden.’

bent u minder mobiel of ziek, dan kunt u het leven

Thea Vissers denkt dat ook: ‘Daar voeg ik wel aan toe: ik wil

als prettig ervaren en uzelf prima voelen. Gezondheid

mijn kinderen niet te veel belasten. Ik heb van jongs af aan

wordt niet alleen bepaald door uw fysieke conditie.

veel voor anderen gezorgd en dat heeft mijn leven in zekere

Ook zaken als dagelijks functioneren en zingeving spe-

zin getekend. Ik wil voorkomen dat mijn kinderen voor eenzelf-

len daarin een rol.

de situatie komen te staan. Het is in elk geval een belangrijke

Wilt u meer weten over positieve gezondheid of een

vraag en het is fijn om die met anderen buiten je gezin te kun-

test doen hoe het met uw gezondheid is gesteld? Kijk

nen bespreken. Al moet je uiteindelijk zelf de keuze maken.’

dan op www.mijnpositievegezondheid.nl. In de gespreksgroep van Sociom in Cuijk wordt vaak met elkaar

Hulp thuis

gesproken over ouder worden en prettig en zinvol le-

Koos Verstegen (93) uit Langenboom heeft zijn keuze al lang

ven. Meer informatie vind u op www.sociom.nl/ouderen.

gemaakt. Hij wil graag in zijn eigen huis blijven wonen op een
mooie plek in het dorp waar hij al zijn hele leven woont. Toen
10

‘Ik kijk vooruit
en geniet van
alles wat ik kan’
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Op pad met Pantein Extra

Kom kijken bij apetito
U kunt weer op pad met Pantein Extra. Op maandag 23 oktober

we weer terug naar de opstapplaatsen waar we tussen 17.00 en

gaan we een kijkje nemen in de keukens van apetito in Rheine

18.00 uur aankomen.

(Duitsland). Om 08.15 uur vertrekken we vanaf het verzamelpunt
in Boxmeer en om 9.00 uur vertrekken we vanuit het tweede ver-

Gratis uitstapje voor leden van Pantein Extra

zamelpunt in Uden. Na ontvangst bij apetito met koffie/thee en

Voor deze excursie moet u goed ter been zijn en trappen kunnen

iets lekkers krijgt u een rondleiding door het bedrijf. U ziet onder

lopen. Tijdens de rondleiding komen we in de koel- en vriescellen,

andere de opslag, de koelcellen en natuurlijk ook de keukens.

het is hier tussen 5°C en -22°C. U krijgt dus te maken met flinke

apetito is trots op haar geschiedenis. Weinig mensen weten dat

temperatuurswisselingen. Houd hiermee rekening bij uw kleding-

dit een echt familiebedrijf is en dat de oprichter tot op zeer hoge

keuze. Dit uitstapje is gratis voor leden van Pantein Extra. Het aan-

leeftijd nog zelf op kantoor kwam om het bedrijf te bezoeken en te

tal plaatsen is beperkt, deelname is op volgorde van aanmelding.

eten. Tijdens de lunch kunt u uitgebreid kennismaken en proeven

U kunt zich aanmelden via 0485-84 54 54, extra@pantein.nl of via

van de maaltijden van apetito. Na een gezamenlijke afsluiting gaan

www.panteinextra.nl/excursie.

KE
5 HEERLIJ
EN
MAALTIJD

zeer voordelig proeven!
5

Nu € 19,9
Slechts €

3,9

altijd!
9 per ma

ode:
Uw actiec
1566
20 - 0717

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

PROEFPAKKET

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

• Wekelijks vriesvers bezorgd
• Ook dieetmaaltijden

• Gratis klantenservice
• Geen verplichtingen
• Geen bezorgkosten

• Bestel nu en ontvang een

arm!
O o k n a tr iu mar de
na
In fo rm ee r
en .
m og el ij kh ed

gratis shopping bag

Vragen of bestellen?
Wij helpen u graag verder!

0800 - 023 29 75 (gratis)
(op werkdagen van 8.00 - 18.00 uur)

12

www.apetito.nl/proefpakket
info@apetito.nl
Eenmalige deelname per adres.
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Als militair kun je overal terechtkomen, daar weet Anne de Haan alles
van. ‘We zijn zeven keer verhuisd en kunnen op iedere plek wennen. Maar
waar we nu wonen, is het wel héél fijn ouder worden.’

‘Wij zijn niet
zo honkvast’

Anne (85) en Maja (83) de Haan zijn geboren Noorderlingen. Om-

huizen in het centrum van Uden. De woning is heel comfortabel

dat Anne in het leger diende, wisten ze dat ze daar niet hun hele

en dichtbij alle voorzieningen. Daarnaast worden er volop activi-

leven zouden blijven. ‘Dat maakte ons niet uit, we zijn niet zo honk-

teiten georganiseerd in het complex. Maja: ‘We voelden ons nog

vast’, vertelt Maja.

helemaal niet oud, nog steeds niet trouwens. Maar het leek ons

Het grootste deel van hun leven wonen ze in Uden. ‘Een verdomd

handig om ergens te wonen waar voorzieningen voor ouderen zijn.

gezellige plek’, zegt Anne. Ze kregen drie zoons die de voetsporen

Zo kunnen we sjoelen of kaarten en schuiven we aan bij het koffie

van hun vader volgden. Ze wonen dan ook geen van drieën in de

drinken. Hoewel we overal kunnen wonen, willen we hier niet weg.

buurt, al spant hun jongste zoon de kroon: hij woont al jarenlang in

Het is hier heel fijn ouder worden.’

Australië met zijn gezin. ‘We zijn er een stuk of tien keer op bezoek

Samen runnen ze het huishouden en zijn ze druk in de weer met

geweest, maar de laatste jaren wordt zo’n lange reis lastiger om te

hun hobby’s. Hulp van anderen hebben ze (nog) niet nodig. ‘Mocht

maken. Gelukkig zien we elkaar via Skype.’

het op een gegeven moment wel nodig zijn, kan dat hier prima.’
Voor de zekerheid zijn ze al jaren lid van Pantein Extra. Maja lacht:

Niet oud

‘Maar dat gebruiken we nu alleen voor de korting bij de zorgverze-

Omdat de kinderen ver weg wonen, zijn ze op zichzelf en hun ei-

keraar. En we lezen het magazine. Laatst hebben we de puzzelprijs

gen netwerk aangewezen. En dat gaat prima. Negen jaar geleden

gewonnen!’

maakten ze de bewuste keuze om naar een appartement te ver13

Woordzoeker
AANDACHT
DNA
ECHO
ENERGIE
FIT
FITNESS
FOTO
GEEST
GEHEUGEN
GENEN
GEZOND
GRIEP
GROENTE
HULPMIDDEL
INFECTIE
KLACHTEN

LEVEN
MASSAGE
ONTSTRESSEN
POSITIEF
PREVENTIE
RUST
SPIEREN
SPORTEN
STERK
STRESS
SUPPORT
TRAINEN
VOEDING
VOORKOMEN
YOGA
ZIEKTE

Streep de woorden uit de lijst weg. Ze kunnen van links naar rechts, van rechts naar links, horizontaal,
verticaal of diagonaal staan. Na het wegstrepen van alle woorden blijft er een aantal letters over. Deze
vormen de oplossing van deze woordzoeker.
Puzzel mee
en maak kans
op een
boodschappenpakket!
Stuur de oplossing van de puzzel voor 6 oktober 2017 naar Pantein

Oplossing

Extra, o.v.v. puzzel, Postbus 288, 5830 AG Boxmeer of mail de
oplossing naar extra@pantein.nl. Vergeet niet uw naam, adres,

Doe mee en win* één van de drie boodschappenpakketten t.w.v.

telefoonnummer en e-mail te vermelden. De winnaar ontvangt

e 30,- per pakket. De boodschappenpakketten worden beschik-

persoonlijk bericht en wordt half oktober 2017 op onze website

baar gesteld door Eten&Zo Thuis. Bent u geen winnaar dan kunt u

bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

toch gebruik maken van het gemak van de online boodschappenservice. Kijk voor meer informatie op www.panteinextra.nl/bood-

De oplossing van de puzzel voorjaar 2017 is ‘voorjaarsbloemen’.
De heer en mevrouw de Haan uit Uden zijn de winnaars. Proficiat
met de digitale personen weegschaal.

schappenservice.
* Pantein Extra behoudt zich het recht om foto’s te maken tijdens het uitreiken van de
prijs en deze foto’s gedurende een periode van één jaar na de uitreiking te publiceren in
het Pantein Extra Magazine, Pantein Extra website of social media.

Vraag het Bonny
Zijn de dienstverleners bij Pantein Extra
in dienst?

Mijn kinderen willen ook graag het Pantein Magazine ontvangen. Kan dat?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. Een

Wij worden weleens gebeld met de vraag of wij het magazine

dienstverlener is niet bij Pantein Extra in dienst.

ook naar één van de zoons of dochters willen versturen. Het

Pantein Extra werkt met dienstverleners op basis van een sa-

Pantein Extra Magazine is speciaal voor leden. Is een zoon,

menwerkingsovereenkomst. Wij bemiddelen de eerste afspraak

dochter of andere mantelzorger geen lid dan ontvangt die-

tussen een lid en dienstverlener. Betalingen en vervolgafspraken

gene het magazine inderdaad niet via de post. Het magazine

gaan via de dienstverlener.

staat online en is altijd te zien via onze website. U kunt het

Wij kennen onze dienstverleners persoonlijk en hebben regel-

magazine ook via de mail ontvangen. Meld u hiervoor aan via

matig contact met elkaar. Voordat een dienstverlener en Pan-

www.panteinextra.nl/nieuwsbrief.

tein Extra gaan samenwerken kijken wij of de dienstverlener
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aan onze criteria voldoet. Wat deze criteria zijn leest u op onze

Heeft u ook een vraag aan Bonny?

website www.panteinextra.nl/kwaliteitscriteria.

Mail deze dan naar: extra@pantein.nl

advertorial
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Kijk voor meer
ervaringen met onze
zorg op:
www.zorgkaartnederland.nl

Beoordeling Thuiszorg Pantein op 28 juni 2017

“Het is helemaal prima. Ze besteden heel veel aandacht aan mij. De
zusters die bij mij komen hebben genoeg verstand van zaken. Ik hoef
maar iets te vragen en ze weten er een oplossing voor. ”

8,3

Beoordeling Maasziekenhuis Pantein op 16 juni 2017

“Geweldig geholpen door de chirurg. Heeft mij vanaf het begin op mijn
gemak gesteld en vertrouwen gegeven. Daarna een perfecte operatie
gedaan en mij een nieuwe heup gegeven. Zonder pijn en ander ongemak loop ik weer, zelfs beter als voor de operatie. De chirurg krijgt van
mij een dikke 10.”

9,0

Beoordeling Zorgcentra Pantein op 17 mei 2017

“De kwaliteit van de zorg is erg goed. Dat ligt denk ik aan de mensen, ik
heb nog nooit meegemaakt dat iemand iets niet kon of wilde. Het personeel is heel goed, ik kan er geen ander woord voor vinden. Ik ben heel
tevreden.”

www.pantein.nl

0900 - 8803
.

8,5

Voelt beter

Vier kerst in Tirol
Pantein Extra biedt in samenwerking met Lindetours zorgreizen
een sfeervolle kerstreis naar Oostenrijk aan. U kunt Kerst vieren
in het idyllische vakantiedorp Kirchberg. In de winter verandert
het gevarieerde berglandschap in een wonderschoon winterparadijs. Tijdens de reis worden er verschillende excursies georganiseerd, zoals een bezoek aan Zell am See of naar Kitzbühel.
Op kerstavond bestaat de mogelijkheid om de heilige mis bij te
wonen. De Tiroolse gastvrijheid, de unieke culinaire hapjes en de
sneeuw zorgen voor een onvergetelijke kerst!
U verblijft in het hart van Kirchberg in het prachtige 4-sterrenhotel

zekering, boekingskosten, entreekosten en kosten van uw persoonlij-

Bräuwirt. De ruime kamers zijn comfortabel ingericht en hebben een

ke zorgbehoefte.

eigen badkamer. Alles in dit hotel is barrièrevrij, zelfs de balkons en

Reisdatum: 20 t/m 27 december 2017. Reisprijs: op basis van een

het wellnesscenter zijn toegankelijk voor rolstoelen.

tweepersoonskamer e 1.475,- p.p. (Eenpersoonstoeslag e 110,-).

Inclusief: • Reisarrangement per luxe aangepaste touringcar • Zeven

Leden krijgen 5% korting op de reissom.

overnachtingen o.b.v. halfpension • Kerstdiner • Excursies • 24-uurs
bereikbaarheidsdienst • Toeristenbelasting.

Voor meer informatie: Lindetours zorgreizen 045 575 36 36.

Exclusief: drankjes en overige maaltijden, reis- en/of annuleringsver-

Zorgreizen@lindetours.nl

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
• Begeleid theaterbezoek NIEUW 2017
• Belastingservice
• Bezorgen/afhalen uitleenartikelen
• Boodschappenservice
• Budgetcoach
• Computerservice
• 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
• Welzorg Thuiszorgwinkel
• Restaurant Maasziekenhuis Pantein
• Restaurants geselecteerde Zorgcentra
• VGZ en CZ

