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Cursus Positieve Gezondheid: denken in mogelijkheden
Bewegen houdt u gezond en vitaal
Leuke dagtochten en reizen met zorg
Ledenkorting bij Kasteeltuinen Arcen
Voorjaar 2019

Grip op eigen
gezondheid
Cursus Positieve Gezondheid bij Pantein Extra

Klachten en ziektes staan vaak centraal in de zorg. Positieve gezondheid kiest een
andere benadering. De focus ligt op mensen zelf: op zelfregie en veerkracht. En op
wat mensen wél kunnen in plaats van hun beperkingen.
Wilt u ook leren hoe u grip krijgt op uw eigen welzijn? Met de cursus Positieve
Gezondheid van Pantein Extra krijgt u de regie op uw gezondheid.
Met een aanvullende verzekering via Pantein Extra krijgt u een extra ruim
preventiebudget dat u kunt gebruiken voor de cursus Positieve Gezondheid.
Kijk voor meer informatie over de cursus op
www.panteinextra.nl/cursuspositievegezondheid
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Hans Hille Ris
Lamberts (84):

‘Blijven bewegen
en je geneest 		
			 sneller’

De paden op,
de lanen in
De lente nodigt uit om naar buiten te
gaan en weer actiever bezig te zijn.
Voor de een is dat een wandeling
naar de winkel. Voor de ander is het
een partijtje volleyballen of paardrijden. Lees het bijzondere verhaal van
Hans Hille Rís Lambers (84) en haar
liefde voor IJslandse paarden verderop in dit magazine.
De paden op, de lanen in. Het is
belangrijk om actief te blijven, ook
al werkt het lichaam niet altijd even
goed mee. Bewegingsagoog Jordy
Vallen helpt ouderen om te bewegen.
Rekening houdend met balans, lenigheid en conditie. En vergeet niet: samen actief zijn is ook nog eens heel
leuk en gezellig. Bewegen is kortom
een geweldig medicijn.
Bonny Jansen
Manager Pantein Extra
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Lid
worden?
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
‘Niet zelf aan de
dakgoot hangen’
Misschien zou ze het best zelf nog kunnen, want ze is
fit genoeg. Maar de kinderen van Maria Jacobs (77)
vonden het toch echt een beter idee om de dakgoot
door een professional te laten reinigen. ‘Ik moet zeggen, het is keurig gedaan.’
Maria Jacobs - Van de Vossenberg en haar man Harrie
uit Boekel waren gewend om altijd alles zelf te doen in
en om hun huis, ze waren er erg handig in. ‘Maar vier
jaar geleden is mijn man overleden en toen stond ik er
alleen voor. Wat ik kan, dat doe ik zelf. Ik heb groene
vingers gekregen. En laatst heb ik met hulp van het internet mijn band geplakt’, lacht ze.
Maar sommige dingen kan, of beter gezegd mag ze,
van haar kinderen niet zelf doen. Haar dochter vertelt:
‘We willen niet dat ze aan de dakgoot gaat hangen om
deze schoon te maken.’ En dus besloten ze via Pantein
Extra iemand voor de klus in te schakelen. ‘Ik vind het
lastig om te bepalen wie je binnenlaat’, aldus mevrouw
Jacobs. ‘Kan je zo iemand wel vertrouwen? Wordt het
werk goed gedaan? Via Pantein Extra hoef ik daar niet
over in te zitten. Zij regelen alles en als ik toch een klacht
zou hebben, kan ik dat laten weten.’
Volleybal Mevrouw Jacobs is behoorlijk fit. ‘Ik doe al
48 jaar aan volleybal, ik heb de vereniging destijds mee
opgericht. Tijdens de training doen we een uur gym en
daarna volleybal. En niet onbelangrijk: na het douchen
drinken we nog wat samen. Daarnaast zwem ik elke
week, fiets ik vaak en doe ik aan yoga. Dat is niet alleen
goed voor je lijf, je leert ook los te laten wat er in je
hoofd rondspeelt.’
Ze is al jaren lid van Pantein Extra, maar heeft niet veel
diensten nodig. ‘Het is goed om achter de hand te hebben. En natuurlijk kunnen de kinderen me helpen, een
fijn gevoel.’
‘Als wij bij haar zijn, doen we graag de dingen die we
leuk en belangrijk vinden om samen te doen’, zegt haar
dochter. ‘De dakgoot, die laten we graag aan iemand
anders over.’
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Nieuwtjes en Extra aanbod

Ledenpanel in actie
Pantein Extra vindt het belangrijk dat leden hun mening geven over
de dienstverlening. Op basis van uw wensen en reacties wordt de
dienstverlening aangepast. Doet u mee aan het ledenpanel? U krijgt 2
tot 3 keer per jaar een uitnodiging om een online enquête in te vullen.
De volgende enquête gaat over het thema ’Positieve Gezondheid’.
Aanmelden kan via onze website www.panteinextra.nl/ledenpanel.

Op pad met
Rian van
Pantein Extra

Naar het theater met ‘Vier het Leven’

Wij organiseren voor onze leden regelmatig

Dankzij Stichting ‘Vier het Leven’ kunnen ouderen samen met een vrij-

Extra u op woensdag 15 mei graag mee

williger theatervoorstellingen bezoeken. De voorstellingen zijn in thea-

naar apetito in Rheine, Duitsland. apetito is

ters de Blauwe Kei (Veghel) en Schouwburg Cuijk. Vrijwilligers van ‘Vier

al meer dan 12 jaar onze dienstverlener voor

het Leven’ halen u thuis op en na afloop wordt u ook weer thuisge-

vriesverse maaltijden.

bracht. U kunt bijvoorbeeld naar de toneelvoorstelling ‘De waarheid’

U krijgt een rondleiding door dit grote fami-

met onder andere Huub Stapel of de musical ‘Op hoop van zegen’

liebedrijf en ziet onder andere de koelcellen,

met Bill van Dijk en anderen. Het hele programma is te vinden op

de opslag, en natuurlijk ook de keukens. Tij-

www.panteinextra.nl/theater. U kunt ook bellen naar 0485-84 54 54.

dens de lunch kunt u proeven van de maaltij-

excursies. Dit voorjaar neemt Rian van Pantein

den van apetito. Dit uitstapje is gratis voor

Het gemak van
mondzorg aan huis

leden van Pantein Extra.

Soms is het lastig om naar de tandarts te gaan. Leden van Pantein

2019. Bij veel aanmeldingen wordt geloot.

Deelnemers moeten goed ter been zijn en
trappen kunnen lopen. Het aantal plaatsen
is beperkt. U kunt zich aanmelden tot 1 mei

Extra kunnen daarom gebruik maken van mondzorg aan huis. De
mondhygiëniste komt dan bij u thuis. Zo kunt u uw gebit en/of (ge-

Meer informatie of aanmelden?

deeltelijke) gebitsprothese goed laten onderhouden. Dat is belangrijk

Deze excursie vindt plaats op 15 mei. Er zijn op-

want een gezond gebit draagt bij aan uw algehele gezondheid en

stapplaatsen in Beugen en Uden.

voorkomt pijnklachten. Wilt u een huisbezoek van de mondhygiëniste

Voor meer informatie of aanmelden belt u naar

om te kijken of dat iets voor u is?

0485 - 84 54 54 of kijkt u op www.panteinextra.

Tot en met mei 2019 is de eerste afspraak kosteloos. Meer informa-

nl/oppadmet.

tie vind u op www.panteinextra.nl/mondzorgaanhuis.
U kunt ook deelnemen aan de proeverij die
apetito samen met Pantein Extra organiseert.
Lees meer hierover op pagina 8.
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‘Het is een uitdagend paard,
echt iets voor een vrouw van 84’
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Of het nu een uur wandelen of een halfuurtje fitness is: bewegen is altijd goed. Hans Hille Rís Lambers
is het daar volledig mee eens. Ze fitnesst niet alleen, ze rijdt ook nog paard. ‘Ik ben en blijf een paardenmeisje.’

Bewegen is het beste medicijn
‘Ik groeide op in Indië en tekende als

twee jaar geleden een keer mis. Bij het

kind al paarden. Als puber heb ik wel-

galopperen werd Hans gelanceerd en

eens op een Batak-paard gereden, on-

ze brak daarbij vijf ribben. ‘Vervelend

geveer zo groot als een IJslander’, ver-

en pijnlijk, maar ik kon al vrij snel weer

telt Hans. Pas toen ze al lang en breed

fitnessen. Blijven bewegen en je ge-

volwassen was, besloot ze samen met

neest sneller.’

haar zus een eigen New Forest-veulen
te kopen. ‘We konden er niet veel mee. Paardrijden gaat niet

Gezondheidswinst Jordy Vallen (25) is bewegingsagoog en bijna

vanzelf. Het draait allemaal om conditie, balans en coördinatie

afgestudeerd als fysiotherapeut. Hij vindt het een leuke uitdaging

en daarvoor moet je eerst goed les krijgen. Je blijft ook steeds

om ouderen te helpen bewegen. Een aantal uur in de week geeft

nieuwe dingen leren, het is nooit klaar.’

hij fitness voor ouderen in Boxmeer. ‘De een is nog heel actief en
de ander wil starten met bewegen. Bewegen is altijd goed om te

Goede conditie Verschillende keren besloot ze te stoppen met

doen, onder meer voor de balans en conditie. Beiden zijn goed

paardrijden, om soms jaren later opnieuw toe te geven aan de

voor de zelfredzaamheid. Het begint met de dagelijkse activitei-

liefde voor de IJslanders. Ze was al bijna tachtig toen ze definitief

ten zoals wandelen en fietsen. Maar vaak kunnen mensen nog

weer ging rijden. ‘Ik wist dat mijn conditie goed genoeg was. Ik

wel wat extra’s doen. Het is leuk en gezellig om met anderen te

fitness al bijna dertig jaar twee keer in de week. Mijn spieren en

bewegen. En het levert gezondheidswinst op. Bewegen is een

gewrichten zijn goed onderhouden, dus ik durfde het wel aan.’

geweldig medicijn.’

Inmiddels heeft ze ook weer een eigen paard, Húnar. Hij staat
in Gassel. ‘Het is werkelijk een spetter, maar hij denkt dat hij de

Voor ouderen is het verstandig om in elk geval 2,5 uur per week

baas is. Hij had niet de beste start in zijn leven, had een ernsti-

matig intensief te bewegen, verdeeld over de week. Dit kan wan-

ge aandoening aan zijn hoeven. We hebben hem van de slager

delen, zwemmen of fietsen zijn. Ouderen hoeven niet bang te zijn

gered en hij is hier heropgevoed.’ Door hem te kopen is hij ver-

dat sporten moeilijk is. Jordy: ‘Het is wel verstandig om ergens

zekerd van een goede oude dag. Ze lacht: ‘Het is een uitdagend

te sporten waar goede begeleiding is. Ik kijk altijd wat iemand

paard, echt iets voor een vrouw van 84.’

aankan. Het moet uitdagend zijn, maar zeker niet te moeilijk of

Met Húnar kan Hans geen buitenritten maken. Dat doet ze op

zwaar. En het moet vooral veilig zijn.’

een ander paard. Dat gaat meestal heel erg goed, al ging het

Blijf bewegen!
Ongeveer de helft van de mensen in de leeftijd van 67 tot 81 jaar
sport elke week. Een op de vijf is lid van een sportvereniging.

De meest populaire sporten onder ouderen zijn:
1		Fitness/conditietraining
2

Zwemmen

Korting voor leden

3

Tennis

Leden van Pantein Extra kunnen met korting zwemmen en

4

Gymnastiek

sporten bij geselecteerde vestigingen van Optisport en Laco.

5

Golf

Meer informatie? www.panteinextra.nl/bewegen.

(Bron: Sociaal Cultureel Planbureau)
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Wij nodigen u uit, proeft u mee?
Lekker en gezond eten is erg belangrijk, zeker voor ouderen. Niet iedereen kan of
wil altijd zelf koken om een gevarieerde maaltijd op tafel te zetten.
‘Er zijn verschillende zaken waar mensen rekening mee kun-

Aanmelden U kunt zich tot 10 april 2019 aanmelden via

nen houden bij de voeding’, zegt Danique Katier, diëtiste bij

0485-84 54 54. U kunt ook mailen naar extra@pantein.nl of het

apetito. ‘Zo neemt de energiebehoefte van ouderen vaak

aanmeldformulier invullen op www.panteinextra.nl/proeverij.

wat af en dan is het goed om minder producten met veel
verzadigd vet en suiker te eten en juist meer producten

Proeflocaties De proeverijen starten om 12.15 uur op onder-

met voldoende eiwit, vezels en vitamines.’ apetito bezorgt

staande locaties:

maaltijden thuis, waarbij klanten kunnen kiezen uit zo’n 130

Donderdag 23 mei

maaltijden, soepen en desserts. Ook met een dieet of spe-

Wijkcentrum de Nielt, Lavendel 250 in Cuijk.

cifieke voedingsgewoonten zoals bijvoorbeeld natriumarm,

Vrijdag 24 mei

glutenvrij, vegetarisch, halal of gepureerde voeding kun je

Ontmoetingscentrum Muzerijk, Klarinetstraat 4 in Uden.

bij apetito terecht.
Uw mening telt Daarom organiseert apetito samen met

Bij veel aanmelding wordt geloot voor deelname. Tijdens de proe-

Pantein Extra een proeverij. Leden kunnen nieuwe maaltijden

verij worden foto’s gemaakt worden voor promotiedoeleinden.

proeven en beoordelen.

Met diëten wordt rekening gehouden mits vooraf bekend.
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Vriesverse maaltijden
van apetito: lekker,
gemakkelijk en betrouwbaar.
De ideale oplossing.

Direct bestellen:

0800 - 023 29 75
of ga naar www.apetito.nl/proefpakket

Ruime keuze - Dieetmaaltijden - Gratis dieetadvies - Wekelijks bezorgd - Eenvoudig bestellen - Geen verplichtingen
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Goeie reis
Samen met stichting ‘Goeie Reis!’ kunnen leden
van Pantein Extra er op uit. In kleine groepjes
en waar nodig begeleid door een verpleegkundige of verzorgende. Voor meer informatie en
aanmelden gaat u naar www.panteinextra.nl/
eropuit.

8-daagse Cruise van 25 mei-1 juni** naar de Baltische Staten.
Ontdek Kopenhagen, Helsinki, Tallinn en Sint-Petersburg in één reis.
Sint-Petersburg is niet de enige stad die deze Oostzeecruise zo bijzonder maakt. Naast de route die we varen bezoeken we
ook Kopenhagen, Helsinki en de hoofdstad van Estland: Tallinn. Uw dagen aan boord kunt u genieten van uitstekende, authentieke eetgelegenheden en entertainment, een zwembad, fitness, wellness en een winkelpromenade gelegen op twee
dekken. Prijs vanaf € 1.995,- p.p. Leden van Pantein Extra ontvangen € 50,- euro korting p.p. op de prijs in de reisbrochure
én een GRATIS uitgebreid reisverslag met foto’s van uw vakantie. Prijs is inclusief vervoer van en naar huis, cruise op basis
van volpension (inclusief fooi, havengeld, basis-drankpakket aan boord, excl. excursiepakket, privé uitgaven).

Dagtocht 8 mei

Dagtocht 7 juni

Dagtocht 9 juli		

Op safari in de Beekse Bergen

Boottocht Gouden Ham en bezoek Een kijkje achter de kloostermuren

Ledenprijs € 135,-/niet-leden € 150,- p.p.

aan de tuinen van Demen

Ga mee op safari en kom oog in oog te

Ledenprijs € 99,-/niet leden € 120,- p.p. Ledenprijs € 99,-/niet leden € 119,- p.p.

staan met de wilde dieren. Geniet van

‘s Ochtens bezoekt u de tuinen van De- U bezoekt het Museum van Religieuze

een leerzame en unieke reis door de

men. Na de lunch scheept u in voor een 2 Kunst (MRK) in Uden dat is gevestigd in

wereld van de Beekse Bergen.

uur durende rondvaart door recreatiege- een eeuwenoude, bewoonde abdij. U

Arrangementprijs is inclusief thuis op-

bied De Gouden Ham en natuurgebied krijgt een rondleiding door het klooster,

halen/brengen, entree, koffie met ge-

De Mooringerwaard. Inclusief thuis op- het museum en bezoekt de kruidentuin.

bak, lunchpakket, consumptie en pan-

halen/brengen, entree, koffie/thee met Inclusief thuis ophalen/brengen, entree,

nenkoek-arrangement (pannekoek naar

gebak, broodjeslunch, rondvaart en con- rondleiding, koffie met ‘kroontje’, luxe

keuze, consumptie, klein ijsje/koffie na).

sumptie aan boord.*

van het Brigittenessen klooster

lunch en kruidenbittertje (of consumptie).*

4-daagse alleengaande reis naar Drenthe
Gastvrijheid midden in de natuur van Drenthe in Landhotel Diever in Diever van 13-16 mei 2019 (4 dagen)**
Landhotel Diever is een gerenoveerde boerderij en ligt aan de rand van het Nationaal Park Drents-Friese Wold. ‘s Avonds
zal de chef-kok u verrassen met heerlijke gerechten en op het grote terras kunt u heerlijk een kop koffie of een borrel
drinken. Landhotel Diever is bijzonder rolstoelvriendelijk. Alle kamers zijn 1-persoons en liggen op de begane grond. Er
zijn enkele aangepaste kamers. Tijdens deze reis zijn 4 excursies bij de prijs inbegrepen (bezoek aan de Orchideënhoeve,
aan Veenhuizen, een high tea en een verrassingstrip). Pantein Extra prijs voor een 1-persoonskamer € 850,- p.p.* (normaal € 895,- euro p.p.)
* Deze dagtocht is tegen meerprijs ook te boeken met het pannenkoeken-arrangement, (pannenkoek naar keuze, consumptie en klein ijsje/koffie na)
**Reeds geboekte reizen worden NIET omgezet naar de PanteinExtra prijs/voorwaarden
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Cursus
Positieve
Gezondheid
Pantein Extra wil mensen bewust maken welke factoren invloed hebben op
het persoonlijk welzijn. Daarbij staat het
denken in mogelijkheden centraal. Als u
invloed heeft op hoe het met u gaat (uw
welzijn), dan voelt dat vaak beter. Tijdens
deze cursus gaat u zelf aan de slag en
leert u herkennen wat u hiervoor nodig
heeft.
De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten en
wordt gegeven door een wijkverpleegkundige van Pantein. Heeft u belangstelling, dan kunt u zich aanmelden op www.
panteinextra.nl/cursuspositievegezondheid,
via extra@pantein.nl of bel 0485-84 54 54.
Thema eerste bijeenkomst:
‘Hoe staat het met mijn gezondheid?’
Een test om inzicht te krijgen.
Thema tweede bijeenkomst:
Wat kan ik zelf doen om verandering teweeg te brengen?
Thema derde bijeenkomst:
‘Hoe gaat het nu met u?’
Het delen van opmerkingen, successen
en evaluatie.
Voor Corry Bluijssen is tijd voor

Locatie Uden, kantoor Area

zichzelf en vrijheid belangrijk.

Adres: Leeuweriksweg 12
Tijdstip: 10.00 - 12.30 uur
Data: 1 mei, 15 mei en 29 mei 2019

situatie. Waar het om gaat is dat mensen het heft in eigen
handen nemen en actief kijken hoe ze hun situatie
kunnen verbeteren. Wij laten bij de cursus zien
hoe dit kan, omdat niet iedereen zoals Corry in
staat is om dit helemaal zelfstandig op
te pakken.’

Locatie Mill, Aldenhorst
Adres: Pastoor Maasstraat 7

Bent u bij VGZ
verzekerd via het
collectief van Pantein
Extra? Dan kunt u via
het preventiebudget de
cursus vergoed
krijgen.

Tijdstip: 10.00-12.00 uur
Data: 8 mei, 22 mei en 5 juni 2019
Kosten voor leden: inclusief koffie/thee
en een naslagwerk € 100,- en € 150,- voor
niet-leden.
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Hulpmiddelen
uit de muur
Een nieuw fenomeen in de zorg: hulpmiddelen lenen uit een
automaat. Iedereen kan sinds begin 2019 in het Maasziekenhuis van Pantein dag en nacht, zeven dagen per week, medische hulpmiddelen krijgen uit de hulpmiddelenautomaat.
Direct meenemen De hulpmiddelenautomaat werkt on-

automaat niet langer gebonden aan de openings- en slui-

geveer hetzelfde als een frisdrankautomaat. Alleen kan de

tingstijden van onze zorgwinkels. Ze kunnen op ieder ge-

gebruiker nu kiezen voor het lenen, huren of kopen én ui-

wenst moment hulpmiddelen meenemen of bestellen.’

teraard voor het direct meenemen van bijvoorbeeld een rolstoel, krukken of een rugsteun. In de automaat staat een

Eerste reacties Bezoeker zijn enthousiast, zo blijkt in het

voorraad hulpmiddelen klaar die mensen na een opname of

Maasziekenhuis. Zij vinden het vooral prettig dat ze heel

bezoek aan de spoedeisende hulp vaak nodig hebben om

gemakkelijk en snel de hulpmiddelen kunnen krijgen die ze

zich in de thuissituatie te redden.

nodig hebben, meteen als ze het ziekenhuis verlaten. Kruk-

Familiebedrijf Medicura, gespecialiseerd in medische hulp-

ken zijn het meest in trek, maar geregeld wordt er ook een

middelen, heeft een jaar gewerkt aan de ontwikkeling van

rolstoel of toiletverhoger uit de automaat gehaald. Het zal

gebruikersvriendelijke software en vormgeving van de au-

daarom zeker niet bij één automaat blijven. Medicura heeft

tomaat. ‘Met deze extra service willen we iedereen snel en

plannen om de hulpmiddelenautomaat in meerdere Neder-

makkelijk de benodigde hulpmiddelen aan kunnen bieden’,

landse ziekenhuizen te plaatsen.

legt directeur Dick van Aggel uit. ‘Mensen zijn dankzij de

PanteinKorting

10% ledenkorting op het gehele assortiment

Als Pantein Extra lid profiteert
u bij Medicura van 10% korting
op koop of huur artikelen.
Kom snel naar de Medicura

10%

ledenkorting

Zorgwinkel bij u in de buurt
en profiteer van deze korting.
Zorgwinkels bij u in de buurt
Boxtel
Den Bosch
Eindhoven
Geldrop
Oss
Uden
Voor meer informatie over
openingstijden, het assortiment
en persoonlijk advies kunt u
contact opnemen met Medicura
via 088-007 11 00 of bezoek de
de website www.medicura.nl
advertentie
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Mevrouw Van Es is graag bezig, zowel
binnen- als buitenshuis. Wandelen, sjoelen of een uitstapje maken, maar ook
knutselen of bouwen. ‘Het klinkt misschien raar, maar ik ben dol op technisch
lego.’
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‘Een mooie
helikopter in
elkaar zetten
maakt me blij’
Je bent er zo een paar dagen mee bezig. Priegelen en puzze-

Na veel mooie jaren, overleed vier jaar geleden haar man. ‘Dat

len, met uiteindelijk een prachtig bouwwerk als resultaat. Of

is moeilijk, maar het leven gaat door. Met veel lieve mensen om

het nu een helikopter is of een truck, de 82-jarige Henny van

me heen, voel ik me eigenlijk nooit alleen.’

Es uit Cuijk kan zich prima met lego vermaken. ‘Die haai daar

Elke week gaat ze sjoelen en ze is vrijwilliger bij de telefoon-

kreeg ik van mijn kleinzoon toen ik een keertje in het ziekenhuis

cirkel. Ook gaat ze weleens op pad met stichting ‘Goeie Reis!’,

lag’, wijst ze. ‘Dus die is extra speciaal.’

via Pantein Extra. ‘Ik heb zelf geen vervoer, behalve mijn fiets.

Mevrouw van Es en haar man woonden overal in het land, van

En ik wil niet altijd aan anderen vragen om me ergens heen te

Zuid-Holland tot Drenthe. Zo’n twaalf jaar geleden kwamen ze

brengen, ik heb graag zelf de regie. Via ‘Goeie Reis!’ wordt

naar het noordelijkste puntje van Noord-Brabant. ‘We kwamen

alles geregeld. Vorig jaar ging ik mee met een mooie en gezel-

hier naartoe voor onze kleinzoon, om op hem te passen. In het

lige boottocht in de omgeving van Maastricht. Dit jaar heb ik

begin was het hier wennen, maar onze kleinzoon maakte alles

weer een paar dagtochten in de agenda staan.’

goed. Ondertussen wil ik hier voor geen miljoen meer weg.’
Oostenrijk Daarnaast maakt ze dit voorjaar een bijzondere reis
Nooit alleen De lego ontdekte ze met de komst van de klein-

met haar familie. ‘Wij gingen vroeger altijd naar Oostenrijk met

kinderen. ‘Als ze hier hadden gespeeld en naar huis gingen,

ons gezin. Het is daar zo prachtig, lekker wandelen in de na-

hoopte ik dat mijn bouwwerken uit elkaar lagen’, vertelt ze. ‘Ik

tuur. Ik ga voor het eerst weer terug.’ Ook nu wil ze de bergen

vond het heerlijk om ze weer in elkaar te zetten. Later ben ik

in. Ze lacht: ‘Maar deze keer wel met nordic walking stokken,

zelf technisch lego gaan verzamelen.’

voor de zekerheid.’
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Voorjaars
Puzzel

Maak kans
op 2 vrijkaarten
voor Kasteeltuinen Arcen
t.w.v. e 33,-.

Streep de woorden uit de lijst weg. Ze kunnen van links naar
rechts, horizontaal, verticaal of diagonaal staan. Na het wegstrepen blijven er een aantal letters over. Deze vormen de oplossing
van de puzzel.
APRIL

ONTLUIKEN

TRIP

BLOEI

ROKJE

T-SHIRT

BOS

SCHAPEN

VAKANTIE

BUITEN

SEIZOEN

WANDELING

GROEI

SKATEN

ZACHT

LUIEREN

SLENTEREN

ZONNEBRIL

MEI

SLIPPERS

ZWEMMEN

NATUUR

TOPJE

Maak kans op 2 vrijkaarten voor de prachtige kasteeltuinen en

winnaar ontvangt persoonlijk bericht en wordt half juni 2019

het historische kasteel in Arcen.

op onze website bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet

U doet mee door de oplossing van de puzzel voor 1 juni 2019

gecorrespondeerd. De oplossing van de puzzel uit het vorige

te mailen naar extra@pantein.nl of via briefkaart naar Pantein

magazine is ‘natuurpark’. De winnaar van het puzzelpakket is

Extra, Postbus 288, 5830 AG Boxmeer te sturen. Vermeld uw

mevrouw van Heeswijk uit Sint Oedenrode. Hartelijk gefelici-

naam, adres, telefoonnummer en e-mail bij uw inzending. De

teerd!

* 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. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Voordelig naar Kasteeltuinen Arcen
Leden van
Pantein Extra
ontvangen op vertoon
van de ledenpas
20% korting op het
reguliere entreeticket.
Kasteeltuinen Arcen is een 32 hectare groot park met meer

nen bezoekers ook deelnemen aan de vele activiteiten die in

dan 15 unieke tuinen en een historische buitenplaats met

het park georganiseerd worden. Tijdens de openingsperiode

17de-eeuws kasteel. Bezoekers kunnen tijdens een wandeling

van 6 april tot en met 3 november 2019 vinden regelmatig

door het park genieten van prachtige tuinen, vele vijverpartijen

muziekoptredens, kinderactiviteiten en gratis rondleidingen

en watervallen. De tuinen variëren in stijl en grootte. Zo is er

plaats.

het Rosarium met ruim 8.000 verschillende soorten rozen, de

14

Japanse tuin en de tropische kas. In de bergtuin vermaken de

Deze korting is geldig van 6 april tot en met 3 november 2019. Korting

kinderen zich uitstekend in de speeltuin of op de midgetgolf-

geldt alleen op de reguliere entreeprijs. Max. 2 personen per aankoop.

baan.

Korting kan niet worden gecombineerd met andere kortingen of aanbie-

Naast het bekijken van de prachtige bloemen en planten kun-

dingen. Niet geldig tijdens Elfia en voor avondopenstellingen.
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Kijk voor meer
ervaringen met onze
zorg op:
www.zorgkaartnederland.nl

Beoordeling Zorgcentra Pantein op 19 oktober 2018

“Familielid woont thuis, maakt gebruik van dagbehandeling De Roos en
gaat daarnaast enkele keren per jaar gedurende een weekend logeren op
afdeling Klaverblad ter ontlasting van de mantelzorgers. Wij zijn zeer te
spreken over de deskundigheid én vriendelijkheid van zorgverleners op
beide afdelingen. ”

Beoordeling Thuiszorg Pantein op 6 februari 2019

“We hebben hele goede en fijne ervaringen gehad met Thuiszorg
Pantein. Vriendelijk personeel, altijd tijd voor een praatje, als er iets
was kon je ze altijd bellen. Kwamen de afspraken altijd goed na. In één
woord, een geweldig team.”

Beoordeling Maasziekenhuis Pantein op 1 februari 2019

“Zowel op medisch als menselijk vlak wordt de groots mogelijke zorg
geboden. Er wordt accuraat en adequaat gehandeld en ruggespraak
gehouden met UMC het Radboud te Nijmegen. Daarnaast wordt er alles
aan gedaan om het verblijf voor kinderen zo aangenaam mogelijk te
maken.”

www.pantein.nl

0900 - 8803
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Voelt beter

we

Pantein Extra maakt uw leven makkelijker
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
• Steunkousen
• Steunzolen

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

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

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

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

Maak kennis met onze nieuwe dienstverleners
Goed nieuws! Meer keuze en mogelijkheden voor leden van Pantein Extra.
Wij stellen graag onderstaande dienstverleners aan u voor.

Linda van den Bogaart
Kapster

Rob van Hulten
Mobiele fietsenmaker

Jordy van de Braak
Hovenier

Janne Roelofs
Audicien

Harrie van Schilt
Masseur

Ervaar nog meer gemak aan huis door gebruik te maken van de diensten en services die het lidmaatschap biedt.
Kijk snel op onze website www.panteinextra.nl welke dienstverlener in uw woonplaats beschikbaar is.

