extra
pantein

Kees van Hasselt: ‘We proberen zo actief mogelijk te blijven’
Winkels voor hulpmiddelen in de regio
Verzorgd dagje uit via Pantein Extra
Gezonder met goede mondzorg
Voorjaar 2018

‘Alleen als je echt
tijd voor iemand
neemt, kun je goed
advies geven.’
Monique, Persoonlijk adviseur
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Meneer
		 Ploegmakers
		 uit Uden:

Betekenisvol

‘Ik ben gezond,
ik red me goed
en vind het
fijn om
thuis te zijn’

Met het ouder worden ervaart u soms
ook beperkingen in het leven. Ook wie
kwetsbaar is, kan mooie dingen doen of
iets betekenen voor anderen. In dit magazine leest u verschillende interviews
met mensen die op hun manier midden in
het leven staan en betekenis geven, ondanks hun hoge leeftijd of eventuele beperkingen. Kijk naar echtpaar Van Hasselt
uit Oss dat veel voor anderen doet. En de
90-jarige meneer Van der Avoird wil zijn
huis verduurzamen voor de toekomst van
zijn (achter)kleinkinderen.
Iets voor een ander betekenen geeft ook
ons als Pantein Extra een goed gevoel.
Wij en onze dienstverleners hopen dat we
u kunnen ondersteunen in uw leven, waar
en wanneer dat nodig is.

		Speciale actie voor leden

Bonny Jansen

16		Dienstenoverzicht
		Pantein Extra

Manager Pantein Extra
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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.

Lid aan het woord

‘Het is perfect geregeld’
Met veel goede zin en een beetje hulp van anderen,
is het fijn ouder worden voor meneer Ploegmakers uit
Uden. Af en toe maakt hij gebruik van de diensten van
Pantein Extra, maar zijn kinderen helpen hem veruit het
meest. ‘Ze doen alles voor me, daar ben ik heel blij mee.’
Nog even en dan moet hij de deur uit, naar de maandelijkse
veteranenmiddag. Een beetje bijkletsen of samen een uitstapje maken, bijvoorbeeld naar de vliegbasis in Volkel. Als
oud-marinier vindt meneer Ploegmakers het gezellig om
elke maand nog oud-veteranen te zien.
Morgen komt de pedicure langs, via Pantein Extra. ‘Ze
komt al jaren bij me thuis, ongeveer elke zes weken. En dat
is perfect geregeld. Ze is heel vriendelijk en werkt hartstikke netjes. Ze zorgt ervoor dat ik minder pijn heb als ik loop.’
Andere diensten van Pantein Extra neemt meneer Ploegmakers op dit moment niet af. ‘Mijn kinderen glippen elke
dag wel even binnen en helpen me met van alles zoals de
was, boodschappen of schoonmaken in huis. Daardoor kan
ik hier blijven wonen zoals ik graag wil.’
Onlangs won meneer Ploegmakers via Pantein Extra het
grappige boekje van hoogleraar Tinie Kardol ‘Oud worden
is niet voor watjes’. Ook ging hij naar een lezing van de
hoogleraar, die hij erg waardeert. Tinie Kardol pleit voor
actief ouder worden, waarbij mensen de dingen doen die
ze leuk en belangrijk vinden. Daar is meneer Ploegmakers
het helemaal mee eens.
Zelf gaat hij elke dag warm eten bij Eigen Herd in Uden,
waar hij vroeger zelf als beheerder actief was. ‘Het eten is
niet alleen lekker, het breekt de dag en je maakt eens een
praatje met anderen.’ Af en toe gaat hij er ook een potje
biljarten of naar muziek luisteren. Veel meer heeft hij niet
nodig. ‘Ik ben gezond, ik red me goed en ik vind het fijn om
thuis te zijn. Ik ben met weinig tevreden.’
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Nieuwtjes en Extra aanbod

Alarmknop
voor om de pols

Personenalarmering
voor een veilig gevoel
Met de moderne alarmering cAlarm van FocusCura kunt u eenvoudig alarm slaan als u gevallen
bent of onwel wordt. Hulp is dan snel aanwezig. U draagt de alarmknop makkelijk om de pols
of om de hals. Met één druk op de knop wordt een familielid, buur of kennis gewaarschuwd
door de zorgcentrale. En dat geeft een veilig gevoel. Leden van Pantein Extra krijgen € 25,korting op de aansluitkosten. Naast de aansluitkosten betaalt u € 22,50 maandelijkse abonnementskosten. Op www.panteinextra.nl/sociale-alarmering vindt u het aanmeldformulier. Voor
informatie of aanmelding belt u met Pantein Extra via 0485-84 54 54.

Wat is de
populairste
maaltijd?

Leden
ontvangen
€ 25,- korting
itop de aanslu
kosten
Foto FocusCura

Leuk om te weten! Van de 100 koelverse maaltijden van Eten & Zo Thuis, zijn
de volgende gerechten favoriet onder
vaste klanten:
1. Stamppot snijbonen met speklap
2. Oerhollandse hachee met rode kool

In 2018 in de hele regio beschikbaar:

Naar het theater met ‘Vier het Leven’
Wilt u graag naar het theater, maar wilt u ’s avonds niet alleen over straat? Of durft u geen auto
meer te rijden? Dan kunt u met stichting ‘Vier het Leven’ toch een avondje uit. Van het vervoer tot

en aardappelpuree
3. Runderlap met jus, spinazie à la 		
crème en gekookte aardappelen
4. Zalm-heekduo met hollandaisesaus,
wortelen en aardappelpuree
5. Bami met kip in satésaus

een drankje, alles wordt voor u geregeld. Vorig jaar introduceerden we theatervoorstellingen in de
regio Cuijk. Vanaf najaar 2018 kunt u ook in Heesch, Veghel, Oss en Uden met ‘Vier het Leven’ naar

Bent u ook benieuwd naar de diverse

het theater. Wij zullen u daarover verder informeren in het magazine van september.

maaltijden via Pantein Extra? Kijk op

Vanwege het hoge aantal aanmeldingen en de enthousiaste reacties van de deelnemers komen er

www.panteinextra.nl/maaltijden voor

in Cuijk twee voorstellingen bij:

meer informatie en de bestelmoge-

28 april 2018: African Mama’s & Leonie Jansen - Siyabonga Makeba - muziektheater. Kosten € 45,-.

lijkheden.

12 mei 2018: Het Groot Niet Te Vermijden, The Inevitables - muziektheater. Kosten € 40,50.
Kijk op onze website www.panteinextra.nl/theater voor meer informatie en aanmelding. U kunt
natuurlijk ook met ons bellen via 0485-84 54 54.
De kosten: U betaalt het theaterkaartje plus een toeslag van €15. Deze toeslag is onder
andere voor twee consumpties en de kosten van de begeleiding zoals de garderobe en parkeren. De eerste 50 leden die zich aanmelden krijgen € 5,- korting op deze toeslag.
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‘We proberen
zo actief mogelijk
te zijn en dingen
te doen die we
leuk vinden’
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Marianne en Kees van Hasselt uit Oss leverden de afgelopen jaren veel van hun vitaliteit in, door ver-

schillende lichamelijke problemen. Toch zitten ze niet bij de pakken neer en richten ze zich graag op
wat nog wel kan.

‘We willen iets blijven
betekenen’
‘Ik werkte als officemanager en was super

lappen, dat moeten we echt niet meer doen’, zegt

georganiseerd. Op mijn werk, maar ook thuis’,

Kees. ‘De kinderen komen regelmatig op bezoek en

vertelt Marianne van Hasselt (69). ‘Het eten voor

doen heus weleens een klusje. Maar meer hulp vra-

onze zes kinderen stond altijd op tijd op tafel en

gen we niet van hen. Ze hebben het druk genoeg.’

het was netjes in huis.’ Ze grinnikt: ‘En moet je

Ondanks de beperkingen proberen Marianne en

mijn bureau nu eens zien! Gisteren nog opge-

Kees zo actief mogelijk te blijven en de dingen te

ruimd en het is alweer een rotzooi. Ik krijg het

doen die ze leuk vinden. Zo gaan ze er samen op uit

gewoon niet meer voor elkaar.’

met hun scootmobiel. ‘Ik wil iets betekenen voor de maatschap-

Toen Marianne begin vijftig was, werd ze getroffen door twee

pij’, vertelt Kees. Want hij mag dan moeite hebben met lopen,

hersenbloedingen. De gevolgen waren groot. ‘Werken ging niet

als oud-journalist is zijn passie voor onze taal nog springlevend.

meer en ik raakte steeds verwarder. Ik zette de boodschappen in

‘Ik geef Nederlandse les aan anderstaligen en laaggeletterden bij

de wasmachine en kon de wasmachine niet meer bedienen.’ Ach-

het Huis van de Wijk (zie kader). Ik ontmoet daar allerlei mensen.

teraf kwam dit ook door een combinatie van medicijnen. Vasculaire

Geen hooggeleerde professoren, maar hele gewone mensen

dementie noemden ze dat, maar het bleek medicijndelier. Ik werd

met wie ik veel plezier heb.’

zelfs opgenomen op een afdeling voor jong-dementerenden.’

Marianne doet andere dingen: ‘Ik lees veel en ik heb een paar

Kees (77) nam in die tijd veel van haar over. Toen de medica-

maatjes via een maatjesproject. Ik ga regelmatig langs en help

tie werd teruggebracht, ging het langzaam beter met Marianne.

hen als dat nodig is.’ En zo zorgen ze er op hun manier voor dat

Maar de oude werd ze niet meer. Tot overmaat van ramp viel

ook anderen uit hun isolement komen. ‘We hebben het goed sa-

Kees drie jaar geleden tijdens een fietstochtje. ‘Ik viel bewuste-

men, dat is waar het om gaat.’

loos van mijn fiets. Sindsdien heb ik veel pijn en val ik geregeld. Ik
loop moeilijk en ben afhankelijk geworden van een scootmobiel.’

Het huis van de wijk Ruwaard
In Ruwaard, een wijk in de gemeente Oss, bedenken wijk-

Alles op een rijtje Zo hebben ze allebei veel van hun vitaliteit
moeten inleveren en raakten ze langzaam in een isolement. Inmiddels krijgen ze een paar uur in de week bezoek van Maria
Bekkers, medewerker bij de gespecialiseerde thuisbegeleiding
van Pantein. ‘Maria zet alles mee op een rijtje: wat heeft prioriteit. De zolder opruimen of toch de was wegwerken. Ze geeft
goede tips.’
Om hun huishouden verder op orde te krijgen, komt er een huis-

bewoners en organisaties samen oplossingen waarmee
mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen doen.
Door het vergroten van de betrokkenheid van bewoners
en goede gezamenlijke zorg, is het de bedoeling dat bewoners een betere gezondheid en kwaliteit van leven ervaren. De vraag wat iemand zelf wil en kan staat daarbij
centraal. Bij het Huis van de Wijk kunnen bewoners terecht
voor allerlei activiteiten, er is ruimte voor denkers en doeners en het is een plek om elkaar te ontmoeten.

houdelijke hulp. ‘Want zelf op een trapje staan om de ramen te
7

Verzorgd dagje uit via Pantein Extra
Samen met ‘Stichting Goeie reis!’ kunt u er een dagje lekker op uit. U reist in kleine groepjes en wordt altijd vergezeld

10%
korting
voor
leden

door minimaal één verpleegkundige/verzorgende. Zo is er aandacht voor uw persoonlijke wensen of zorg. ‘Stichting Goeie

Reis!’ haalt u thuis op en brengt u aan het einde van de dag weer terug naar huis. Speciaal voor Pantein Extra organiseert ‘Stichting

Goeie Reis!’ extra dagtochten. Leden krijgen 10% korting. De dagtochtjes kunnen optioneel worden afgesloten met een diner. Meer
informatie en aanmelding www.panteinextra.nl/dagtrips.

3 mei: Rondvaart over de Lin-

12 juni: Dolfinarium in Harder-

ge en glasblazerij van Leer-

14 juli: Boerenbondsmuseum

wijk. Een dag vol plezier. In het

2 augustus: Historisch ’s-Her-

dam. Na koffie met gebak gaan

in Gemert met nostalgische

togenbosch. Na koffie met een

Dolfinarium kunt u de dieren

kermis. U gaat met een tram

Bossche bol volgt een rondvaart.

we de boot op. We varen op

beter leren kennen en spette-

naar het museum. Het Brabant-

Daarna een korte stadswande-

de Linge, dwars door de Betu-

rende voorstellingen bijwonen.

se boerenleven van vroeger

ling, lunch en bezichtiging van

we met bloeiende fruitbomen.

We starten met koffie/thee, be-

staat hier centraal. Na de soep

van de Sint Jan Kathedraal en

Lunch is aan boord. Daarna

kijken de dieren en we lunchen

en pannenkoek start de nostal-

museum.

bezoeken we de glasblazerij.

in het restaurant bij het Dol-

U moet enkele stappen kunnen

Kosten: € 80,- p.p. (niet-leden

gische kermis. Kosten: € 40,-

finarium. Kosten: € 71,- p.p.

lopen om op de boot te komen.

€ 89,-).

p.p. (niet-leden € 45,-).

(niet-leden € 79,-).

Kosten: € 79,- p.p. (niet-leden
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Ruime keuze - Dieetmaaltijden - Wekelijks bezorgd - Eenvoudig bestellen - Geen verplichtingen

Pantein Extra werkt sinds kort samen met Medicura. Door deze samenwerking bent u als lid verzekerd
van aantrekkelijke voordelen bij het lenen, huren en kopen van medische hulpmiddelen. Pantein Extra is
blij met deze mooie samenwerking!

Medicura biedt uitkomst

Winkels voor hulpmiddelen in de regio
Eind 2017 kregen we onverwachts het bericht dat de winkels van

site www.medicura.nl en de email-nieuwsbrief van Pantein Extra

Welzorg gingen sluiten. Een tegenvaller, aangezien u als lid gebruik

houden wij u op de hoogte van nieuws en acties van Medicura.

kon maken van diverse extra’s bij Welzorg. Gelukkig lukte het vrij
snel om in gesprek te komen met een nieuwe en zeer ervaren par-

Meer ledenvoordeel! Tot 1 januari 2018 kon u jaarlijks 6 weken

tij: Medicura. Zij leveren al sinds 2003 medische hulpmiddelen en

gratis krukken lenen. Bij Medicura kunt u op vertoon van uw

hebben zorgwinkels in Noord-Brabant en Limburg. Klanten geven

ledenpas ieder jaar 12 weken gratis een uitgebreider assorti-

hun service gemiddeld een 8.6 en 98% beveelt Medicura aan.

ment loophulpmiddelen lenen, bijvoorbeeld meerdere soorten
krukken, een rollator en zelfs een lichtgewicht rollator.

Servicepunten U kunt bij één van de onderstaande Servicepunten

Daarnaast behoudt u bij Medicura de vertrouwde 10% leden-

van Medicura terecht voor uitleen en huur van hulpmiddelen, zoals

korting als u iets koopt of huurt. Meer informatie hierover vindt

bijvoorbeeld een rolstoel, een douchestoel of een toiletverhoger.

u op www.panteinextra.nl/hulpmiddelen.

Schijndel: Seniorenwinkel Schijndel, Hoofdstraat 127.
Boxmeer: Symfonie, Wijerstate 1.
Uden: Medicura verkent hier momenteel de mogelijkheden.
Via www.medicura.nl/uitleen vindt u de actuele informatie over
de locaties van Medicura en kunt u eenvoudig vanuit huis artikelen lenen of huren.
Zorgwinkels In Medicura Zorgwinkels kunt niet alleen hulpmiddelen huren en lenen, maar ook kopen. In de winkels is een gro-

Exclusief voor leden: op bezoek bij Medicura Wilt u meer we-

ter assortiment aanwezig. Zo kunt u er onder andere terecht voor

ten over Medicura? Als lid van Pantein Extra kunt u op woensdag

grotere artikelen zoals een bed, scootmobiel of een sta-op-stoel.

9 mei een bedrijfsbezoek brengen aan het hoofdkantoor in Ne-

Boxtel: Liduinahof 35.

derweert. Na ontvangst met koffie en Limburgse vlaai krijgt u een

Oss: Plein Zwanenberg, Gezondheidslaan 1F. (1 juni 2018 open.)

presentatie over het bedrijf. Daarna volgt een rondleiding door

Den Bosch: Jeroen Bosch Ziekenhuis, Henri Dunantstraat 1.

het distributiecentrum. Zo krijgt u een indruk van de keus aan

Via www.medicurazorgwinkel.nl kunt u artikelen met ledenkorting

hulpmiddelen, de opslag en hoe Medicura uitgeleende hulpmid-

kopen. Voor ledenkorting vul de kortingscode pantein10 en uw

delen weer klaarmaakt voor een nieuwe uitleen. Vanwege het be-

lidmaatschapsnummer in.

perkte aantal beschikbare plaatsen kunnen we genoodzaakt zijn

Voor vragen over de openingstijden, het assortiment en persoonlijk

om te loten. Op www.panteinextra.nl/excursies kunt u uw interes-

advies kunt u bellen met Medicura via 088-007 11 00. Via de web-

se voor de excursie kenbaar maken en de voorwaarden inzien.
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Ouder worden heeft invloed op het hele lichaam. Ook op het gebit. Het is heel belangrijk om de tanden en mond goed te blijven verzorgen. ‘Met goede mondzorg kan men namelijk vrij eenvoudig pijn
en ongemak voorkomen’, vertelt mondhygiëniste en praktijkmanager Moska Omarzai van ‘Mondzorg
voor ouderen’ in Oss.

Gezonder met goede
mondzorg
Ze behandelt veel mensen die vanwege een ziekte of ou-

in de gaten te houden. Een mondhygiënist kan afhankelijk van

derdom wat extra aandacht kunnen gebruiken. Door allerlei

het probleem adviezen en instructies geven, of een behande-

veranderingen in het lichaam is het juist voor hen belangrijk

ling starten om een ontsteking te genezen.’

om het gebit goed te blijven verzorgen. Het maakt niet uit

Ook een kunstgebit kan tot problemen leiden. Zo kan door

of iemand nog eigen tanden heeft of een kunstgebit. Moska:

het slinken van het kaakbot, een prothese minder goed gaan

‘Mensen denken: ik heb toch geen tanden meer, waarom moet

zitten. Iemand kan dan moeilijker praten en soms wordt ook

ik nog naar een tandarts of mondhygiëniste. Maar het blijft van

eten lastiger. Een tandarts kan dit aanpassen of doorverwijzen

belang om goed de mond te verzorgen en regelmatig te laten

naar een tandprotheticus of tandtechnieker.

controleren.’
Genieten van eten Tandbederf, ontstekingen van het tand-

Mondzorg aan huis Mondproblemen ontstaan meestal geleidelijk en daarom is het volgens Moska belangrijk om de mond

vlees en/of kaakbot en aandoeningen aan de slijmvliezen

goed te verzorgen en regelmatig te laten controleren. Dat kan

komen regelmatig voor bij ouderen. ‘Problemen in de mond

bij een tandartspraktijk, maar ‘Mondzorg voor ouderen’ komt

kunnen ervoor zorgen dat u moeite krijgt met kauwen, eten

aan huis bij mensen die niet meer naar een praktijk toe kun-

of praten’, vertelt Moska. Goed kunnen eten is belangrijk om

nen. Moska: ‘We nemen alle voor een behandeling benodigde

voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen en te kunnen ge-

spullen mee en iemand kan fijn in de eigen stoel blijven zitten.

nieten van eten. Ook medicijnen hebben invloed op de mond-

Alles voldoet aan de strengste eisen, ook qua hygiëne. We

gezondheid. Moska: ‘Zo kunt u een droge mond krijgen omdat

maken samen met de cliënt een behandelplan.’

veel medicijnen als bijwerking hebben dat er minder speeksel
wordt aangemaakt.’ Speeksel is belangrijk omdat het de tan-

Strenge eisen Moska: ‘In speciaal daarvoor ingerichte koffers

den en slijmvliezen beschermt. ‘Wij geven advies om sympto-

hebben we middelen en materialen bij ons voor de controle

men van een droge mond te verhelpen of verlichten.’

en behandeling, voor zover dat volgens de hygiënerichtlijnen
in de thuissituatie mag. Denk daarbij aan een steriel verpakte

Extra aandacht bij ziekte Een ziekte als diabetes kan direct

mondspiegel, (pocket)sonde en instrumenten om tandsteen

gevolgen hebben voor de mondgezondheid. ‘Een diabetespa-

mee te verwijderen. Verder werken we ook veel met wegwerp

tiënt heeft meer kans op schimmelinfecties of ontstekingen en

materialen zoals een fluorideapplicatieset.’

een droge mond. Dan is het dus extra belangrijk om dat goed
Meer informatie? U kunt zelf een afspraak maken met een

Wat kan er thuis?

mondhygiëniste of tandarts. U kunt ook mondzorg aan huis

• Controle van het gebit

aanvragen.

• Verwijderen van tandsteen en tandplak

Vraag bij uw zorgverzekering na wat u vergoed krijgt. Als lid

• Geven van tips over mondverzorging

van Pantein Extra krijgt u tijdens de eerste afspraak een infor-

Voor behandelingen die niet thuis gedaan worden, zoals het

matiepakket en producten voor gebitsverzorging.

vullen van gaatjes, wordt u doorverwezen naar een tandartspraktijk in de buurt.
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‘Met goede mondzorg
kan men vrij eenvoudig
grotere problemen
voorkomen’
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koelverse maaltijden
!
w
u
e
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N
aan huis
eenvoudig bestellen met de Eten & Zo Thuis catalogus

Vraag gratis de
Eten & Zo thuis
catalogus aan!
✆ 088 38 36 300

Bent u niet meer in staat om zelf elke dag voor een warme maaltijd te zorgen?
Of wilt u het uzelf makkelijk maken? Dan kan Eten & Zo Thuis u ondersteunen
met gezonde en lekkere koelverse maaltijden aan huis.
■ Altijd keuze uit meer dan 170 gezonde en smaakvolle maaltijden, soepen,
bijgerechten en toetjes
■ Compleet assortiment vegetarische- en dieetmaaltijden
■ Bestellen gaat eenvoudig met bestelkaarten die u invult en per post verstuurt
■ Bezorging op een door u gekozen moment
Meer informatie? Ga naar www.etenzothuis.nl/panteinextra of bel onze klantenservice via 088
12

38 36 300
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Van een grote woning met een landgoed vol dieren naar een kleiner en duurzaam huis in Uden.
Jan van der Avoird (90) verhuisde onlangs en maakt allerlei nieuwe plannen. ‘In het leven moet je
soms moeilijke keuzes maken, maar dit voelt goed.’

‘Ik kijk graag vooruit’
Jan van der Avoird mag dan 90 jaar zijn, hij houdt zijn blik stevig

Vijf jaar geleden, kort na hun zestigjarig huwelijk overleed zijn

op de toekomst gericht. Al zijn hele leven houdt hij van aanpak-

vrouw Riet. ‘Het werd te veel voor mij alleen. In het leven moet je

ken. ‘De woorden ‘dat kan niet’ staan niet in mijn woordenboek’,

soms moeilijke keuzes maken. Zo heb ik tijdens de watersnood-

lacht hij.

ramp op een rubberboot over weilanden gevaren om mensen te

Als jonge jongen wilde hij tijdens de Tweede Wereldoorlog bij de

redden, maar ik heb ook mensen op een dak moet laten zitten

luchtmacht om iets voor het vaderland te betekenen. Uiteindelijk

omdat ik niet bij hen kon komen. Dat was moeilijk, maar ik kon

kwam hij in 1946 in dienst. ‘Het was mijn droom om te vliegen in

niet anders.’

mooie toestellen als een Tiger Moth en de Spitfire.’ Later kreeg

De verkoop van het huis was ook een lastig besluit, maar Jan is

hij ook de kans om straaljagerpiloot te worden en in 1953 werd

blij dat hij heeft doorgepakt. Hij woont vlakbij zijn oudste doch-

hij vlieginstructeur in Volkel. Daar werkte hij tot hij veertig jaar

ter. Zijn kinderen en kleinkinderen springen regelmatig bij als er

geleden met pensioen ging. Ook zat hij in de Udense politiek.

iets is. Maar Jan redt het vooral prima zelf. ‘Een huis kopen als je

Jan zat nog vol ideeën. Het leek hem wel wat om een eigen die-

90 jaar bent, sommige mensen vinden dat gek. Maar ik kan hier

rentuin te beginnen. Zo ver kwam het niet, maar er kwam wel

weer vooruitkijken. Er komen zestien zonnepanelen en ik wil zo

een innovatief pluimveebedrijf en een hoop hobbydieren zoals

min mogelijk gas gebruiken. Duurzaamheid is belangrijk, het gaat

pony’s, antilopen, herten én kangoeroes.

om de toekomst van mijn (achter)kleinkinderen!’
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VoorjaarsWoordzoeker
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.

Oplossing
Maak kans op 2 VIP concertkaarten t.w.v. € 80,- per ticket voor de Opera Classics in Den Bosch, onder leiding van Pieter Jan Leusink. Dit concert wordt gegeven op zaterdag 26 mei 2018 om 19:30 uur. Tickets worden beschikbaar
gesteld door Pieter Jan Leusink.
U doet mee door de oplossing van de puzzel voor 1 mei 2018 te versturen
naar Pantein Extra, Postbus 288, 5830 AG Boxmeer of naar extra@pantein.nl.
Vermeld s.v.p. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail bij uw inzending. De
winnaar ontvangt persoonlijk bericht en wordt half mei 2018 op onze website
bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
De oplossing van de puzzel winter 2017 najaar is ‘sneeuwbal’. De winnaars van
de compacte verrekijker zijn dhr. en mevr. Smits uit Haps, hartelijk gefeliciteerd!

ANEMONEN
APRIL
BLOEMEN
BOS
BUITEN
FIETSTOCHT
GROEN
LUCHTIG
MAART
MADELIEFJES
MEI
NARCISSEN
ONTLUIKEN
PARK
PLANTEN
ROEIBOOT
ROKJESDAG
SALADE
SHORTS
SMOOTHIE
SPORTEN
TRIP
WANDELEN
WARM
WEEKEND WEG
ZACHT
ZONLICHT
ZONNEBLOEM
ZONNIG

Puzzel mee
en maak kans
op 2 concertkaarten voor de
Opera Classics

* 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 mogen publiceren in
het Pantein Extra Magazine, Pantein Extra website of social
media.

Speciale actie voor leden
Met korting naar de Opera Classics
Operaliefhebbers opgelet. Als lid van Pantein Extra krijgt u ledenkorting bij voorstellingen
van Pieter Jan Leusink. In mei zijn de Opera Classics in concertzalen in de regio. Sopraan
Olga Zinovieva en bas Andrew Slater nemen u mee met The Symphonic langs de mooiste
operamelodieën uit opera’s van onder andere Mozart, Bizet, Haydn, Verdi en Rossini. De
Opera Classics zijn in de regio te bewonderen op:
• Zaterdag 26 mei 2018, 19.30 in Den Bosch (Jh. Bosch Artcenter)
• Zondag 27 mei 2018, 15.00 in Arnhem (Eusebiuskerk)
Uw voordeel kan oplopen tot € 50,- per ticket. De concertkaarten bestelt u met kortingscode PA78 rechtstreeks bij Pieter Jan Leusink. Meer informatie over concerten bij u in de
regio en het bestellen van tickets, vindt u op panteinextra.nl/korting-op-klassieke-concerten.
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Kijk voor meer
ervaringen met onze
zorg op:
www.zorgkaartnederland.nl

Beoordeling Thuiszorg Pantein op 5 februari 2018

“Zeer klantgerichte organisatie, maximaal flexibel. Er wordt gewerkt
vanuit het hart en dat is hartverwarmend.”

8,8

Beoordeling Maasziekenhuis Pantein op 26 januari 2018

“Wij zijn zeer tevreden over de behandeling in het Maasziekenhuis.
Men hield zich aan gemaakte afspraken, de behandeling hebben wij
als deskundig en zorgvuldig ervaren. Er werd naar je geluisterd, de
specialist en verpleegkundigen zijn zorgzaam en betrokken.”

8,7

Beoordeling Zorgcentra Pantein op 22 januari 2018

“Ze kijken naar wat mijn vader belangrijk vindt en daar passen ze de zorg
op aan. Er wordt naar de bewoner en de familie geluisterd en dat vind ik
heel goed. Ik vind de medewerkers heel respectvol en ze verlenen de zorg
op een warme manier.”

www.pantein.nl

0900 - 8803

8,0

Voelt beter

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:
Persoonlijke verzorging
• Audicien
• Kapper
• Kledingservice
• Maaltijdservice koelvers
• Maaltijdservice vriesvers
• Mondzorg
• Opticien
• Pedicure
• Pruikenservice
• Sociale alarmering NIEUW
• Steunkousen
• Steunzolen

Handig aan huis
• Belastingservice
• Boodschappenservice
• Budgetcoach
• Computerservice
• Dakgootreiniging
• Fietsenmaker
• Glazenwasser
• Klussenservice
• Professional organiser
• Schilderservice
• Tuinservice

Ontspanning
• Begeleid theaterbezoek
• Dagtochten NIEUW
• Gezelschap & ondersteuning
• Manicure
• Massage
• Reizen met zorg
• Schoonheidsbehandeling
• Voetreflexmassage

Korting
• Geselecteerde klassieke concerten
• Geselecteerde zwembaden
• Gratis uitleen loophulpmiddelen NIEUW
• Medicura Zorgwinkels NIEUW
• Restaurant Maasziekenhuis Pantein
• Restaurants geselecteerde zorgcentra
• VGZ en CZ

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

advertentie

HALLO LEDEN VAN PANTEIN

WIJ ZIJN MEDICURA!
UW SPECIALIST

IN MEDISCHE HULPMIDDELEN
UITLEEN

VERHUUR
ONTVANG EEN GRATIS JARKEY POTOPENER

VERKOOP

op vertoon van deze advertentie
in een Medicura Zorgwinkel

De Medicura Zorgwinkel is een speciaalzaak in gezondheids- en zelfzorgartikelen. Onze medewerkers kunnen u uitstekend de
weg wijzen in de vele zorgproducten die uw leven kunnen vergemakkelijken. Kortom, een winkel die het bezoeken waard is.
OSS - 1 JUNI GEOPEND

BOXTEL

ROERMOND - 1 MEI GEOPEND

DEN BOSCH

GELDROP

EINDHOVEN

BINNENKORT UITLEENPUNTEN UDEN & BOXMEER

WEERT

WWW.MEDICURA.NL
088-007 11 00

