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Fietsen is gezond en gezellig
Riek Kuijper (86) werkt het liefste in de tuin
Leden proeven maaltijden van apetito
Positieve Gezondheid: werken aan wat anders kan
Najaar 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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Piet Ermens, al bijna
40 jaar lid van 		
Tourclub Oploo- 		
Sint-Anthonis

‘Het houdt me
fit en het is
		gewoon
		gezellig’

Beleven in
de buurt
Ze heeft in haar leven veel van de wereld gezien. Maar nu ze minder mobiel
is, ontdekt Mien van den Hurk dat er
ook in Nederland veel prachtigs te zien
en te beleven is. Daarom gaat ze graag
op pad met Stichting ‘Goeie Reis!’.
Om iets te beleven hoeft u niet per se
ver weg. Kijk maar eens rond in onze
eigen regio, in uw straat of zelfs in uw
eigen tuin. Riek Kuijper kan er geen genoeg van krijgen. Ook zij zegt: ‘Ik heb
volop kunnen genieten, nu ben ik aan
het nagenieten.’
Een positieve benadering, nu misschien
niet alles meer mogelijk is. Misschien
kunt u lekker fietsen of wandelen in de
omgeving of genieten van een kleurrijke tuin. Er is veel moois te beleven.
Ook dichtbij huis.
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
‘Zo kan ik blijven reizen’
‘Ik heb in mijn leven al veel van de wereld gezien.
Nederland, dat komt later wel’, dacht Mien van den
Hurk-Van der Biezen uit Heesch. Dat later is nu gekomen. En Drenthe bleek een prachtige provincie voor
een fijne reis.
De belangstelling voor andere landen is er altijd geweest
bij de 87-jarige Mien. Toch wordt het wat moeilijker om
te blijven reizen. ‘Sinds 1985 ben ik alleenstaand, maar
dat heeft me nooit belet. Er waren altijd reisvriendinnen
om mee op pad te gaan. Maar langzaamaan haken mensen af. Ook ben ik zelf wat minder mobiel en loop ik met
een rollator. Dan ben je toch net wat meer beperkt in je
mogelijkheden.’
Aanspraak Onlangs viel haar oog op de reizen van Stichting ‘Goeie Reis!’ in het Pantein Extra Magazine. ‘Ik besloot eens te informeren en er kwam iemand bij mij thuis
op bezoek. De cruise was jammer genoeg al vertrokken,
maar er was nog een plekje vrij op een vierdaagse reis
naar Diever, in Drenthe.’ Het was een nieuwe stap om
met een groep onbekenden op reis te gaan. ‘Maar het is
me uitstekend bevallen. Het programma was geweldig
en ik had snel aanspraak met iedereen.’
Oog voor alles Het was niet alleen een mooie reis, vertelt Mien. ‘Er wordt ook nog eens goed voor je gezorgd.
De mensen die meegaan voor ondersteuning hebben
oog voor alles. Je hoeft hen niet te vragen om iets te
doen, zij bieden het zelf al aan als dat nodig is. En ja,
vanzelfsprekend hangt daar een prijskaartje aan, maar
het is het meer dan waard.’ Ondertussen bladert Mien
in de reisbrochure. ‘Er zitten nog heel veel andere leuke
tochten tussen. Zo kan ik blijven reizen!’
Andere diensten van Pantein Extra heeft Mien op dit
moment niet nodig. ‘Ik doe het meeste nog zelf. Maar
ik vind het aanbod geweldig en fijn om achter de hand
te hebben.’
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Nieuwtjes en Extra aanbod

Nu ook in Uden en Veghel
naar het theater met ‘Vier het Leven’.
Dit najaar kunt u met stichting ‘Vier het Leven’ naar nog meer theaters. Uw
arrangement bestaat uit entreebewijs voor de beste plaatsen, 2 consumpties,
begeleiding en vervoer. Aanmelden kan via extra@pantein.nl of 0485-845454.

Henri Damen van Aon:

“Voorkom
vervelende
verrassingen
waar u
ook bent”
Het is prettig dat u zich tegen bepaalde risico’s in het leven kunt verzekeren.
Aon ontwikkelde een schadeverzekeringspakket voor leden van Pantein Ex-

’t Schaep met de 5 poten

Iberica de Danza – Figaro, barbier van Sevilla

De Weijer in Boxmeer

Markant Uden

Film: Bohemian Rhapsody 		

Muziek: Euroregio kamerorkest

Do 12-9-2019 - 20.15 uur - € 18,50.

In de schaduw van de oorlog
Vrij 4-10-2019 - 20.15 uur - € 36,-.

Muziek: Jana Marie & Pauline Gropp
Zo 17-11-2019 - 15.00 uur - € 25,-.

Muziektheater: List, Shaffy & Piaf
Renée van Wegbergen e.a.		

Schouwburg Cuijk

Vr 15-11-2019 - 20.15 uur - € 45,50.

Cabaret: Lenette van Dongen
Paradijskleier

Lievekamp Oss

Wo 2-10-2019 - 20.15 uur - € 39,-.

Muziektheater: Weet je nog wel
Maaike Widdershoven en Tony Neef

Toneel: Driving Miss Daisy

Vrij 18-10-2019 - 20.15 uur - € 38,50.

Anne-Wil Blanken, Edwin Jonkers e.a.
Za 5-10-2019 - 20.15 uur - € 44,50.

Musical: ’t Schaep met de 5 poten
Do 21-11-2019 - 20.15 uur - € 63,50.

Muziektheater: List, Shaffy & Piaf
Renée van Wegbergen e.a.		

De Blauwe Kei in Veghel

Wo 23-10-2019 - 20.15 uur - € 46,-.

Cabaret: Wim Daniels
De Wondere Wereld Van De Taal

Moderne dans: Introdans - The Battle

Vrij 25-10-2019 - 20.15 uur - € 36,00.

Wo 30-10-2019 - 20.15 uur- € 38,75.
Muziek: Joris Linssen & Caramba
Show: Magic of Georgia

Raak!

The Royal National Ballet Company

Za 26-10-2019 - 20.30 uur - € 34,-.

Do 14-11-2019 - 20.15 uur - € 49,-.
Dans: Iberica de Danza
Concert: Tania Cross

Figaro, barbier van Sevilla 		

Van Mozart tot Madonna

Za 9-11-2019 - 20.15 uur - € 44,50.

Za 23-11-2019 - 20.15 uur - € 48,75.

tra. Met korting.
Veel mensen zetten zich actief in voor
hun omgeving. Maar hoe zit het dan
met aansprakelijkheid? Stel, u doet
boodschappen voor de buurman en bij
binnenkomst stoot u met de tas het luxe
koffiezetapparaat omver. Wat nu? ‘Met
onze aansprakelijkheidsverzekering is
de schade gedekt aan het koffiezetapparaat, maar bijvoorbeeld ook aan de
vloer’, vertelt Henri Damen van Aon.
Ook als iemand vrijwilligerswerk doet bij
een organisatie is eventuele schade gedekt. ‘Wij hebben echt gedacht vanuit
wat voor ouderen van belang is’, zegt
Damen. Gemak staat voorop. Zo kunnen mensen bijvoorbeeld gebruikmaken van de herstelservice die standaard
in het pakket zit. ‘Zo zit u snel weer met
de buurman aan de koffie.’
U kunt de volgende verzekeringen bij
Aon afsluiten, met korting via Pantein
Extra:
• Auto

• Aansprakelijkheid

• Reis

• Rechtsbijstand

• Caravan

• Ongevallen

• Inboedel

• Zorgverzekering

Kijk voor meer informatie op
www.panteinextra.nl/verzekeringen
Wil u persoonlijk advies, bel dan op
werkdagen tussen 8.00 en 18.00 uur
naar 010-448 88 75. Aon helpt u graag!
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Gezond eten helpt om gezond oud te worden. Groente en fruit en voldoende vitaminen en mineralen

zijn voor iedereen belangrijk. Ook als iemand zelf niet meer wil of kan koken, zijn er volop mogelijkheden. Bijvoorbeeld de maaltijdservice van apetito. Pantein Extra organiseerde twee proeverijen.

Gezond eten voor iedereen
Niet elke dag zelf hoeven koken is voor veel mensen een uit-

maal niet slecht’, vindt Lieke. ‘Het prettige is dat je precies weet

komst. Zeker als iemand alleen is of kampt met fysieke beperkin-

wat je binnen krijgt, omdat het per maaltijd wordt vermeld. We

gen, is het soms een hele opgave om voor jezelf een lekkere en

zijn in Nederland niet zo gewend om naast de warme maaltijd

gezonde maaltijd te maken. ‘We weten dat goede voeding bij-

nog groente te eten. Denk bijvoorbeeld aan een boterham met

draagt aan een goede gezondheid’, vertelt diëtiste Lieke van den

kaas en rauwkost of gebakken tomaat en ui. Eet regelmatig een

Krommenacker. Zij begeleidt mensen, jong en oud, met adviezen

stuk komkommer, paprika en snacktomaatjes tussendoor.’

gericht op voeding en leefstijl. Een ruime hoeveelheid aan groente heeft een positief effect. ‘Het advies is om 250 gram groente

Aangepast De maaltijden van apetito zijn aangepast aan de

per dag te eten. Door bij de warme maaltijd veel groente te eten,

doelgroep. Er zijn allerlei (dieet)maaltijden te krijgen, afgestemd

krijg je al een flinke portie binnen’, aldus Lieke.

op verschillende doelgroepen. Maaltijden kunnen bijvoorbeeld
zoutarm of glutenvrij zijn. Apetito besteedt aandacht aan de hoe-

Keukenprins Daarvoor hoeft iemand geen keukenprins(es) te

veelheid zout. Niet te veel zout is voor iedereen belangrijk, onder

zijn. Een maaltijdservice is een goed alternatief. ‘We koken af en

andere voor een goede nierfunctie. Ook is apetito bezig met het

toe zelf’, vertellen Andrea en Leo van Esch. ‘Maar het liefst la-

ontwikkelen van maaltijden voor mensen met diabetes. Lieke: ‘Er

ten we een gezonde maaltijd thuisbezorgen. Daarom vonden we

wordt aandacht aan het eten besteed, en dat is goed om te zien!’

deze proeverij wel interessant. Hoe smaakt het en is het gezond?
Want van een maaltijd uit de supermarkt word ik niet blij.’
In veel maaltijden van apetito zit zeker 150 gram groente. ‘Hele6

Proeverij
Onlangs kregen leden van Pantein Extra de mogelijkheid om
deel te nemen aan een proeverij. Ze mochten drie maaltijden
en een toetje van apetito uitproberen. Lees hieronder een paar
van de reacties.

Pastaschotel kip met broccoli
(384 kcal, 33 g koolhydraten,
8 g vezels, 2,6 g zout,
minimaal 150 g groente)
Rapportcijfer: 8,1
‘De combinatie van de ingrediënten
werkt goed, dat had ik niet verwacht.’
‘De broccoli mag wat minder zacht gekookt.’
‘Dit had ik nou graag met aardappeltjes gegeten!’

Rundergoulash met groenten en rijst
(381 kcal, 42 g koolhydraten,
9 g vezels, 1,77 g zout,
minimaal 150 g groente)

Diëtiste Lieke van

Rapportcijfer: 7,4

den Krommenacker

‘Het vlees mag wat zachter, maar
‘Gevarieerd en lekker’ Sinds
het begin van dit jaar kookt
Ton Thijssen alleen nog

de groenten zijn juist lekker knapperig.’
‘De combinatie is erg lekker, de rijst wat plakkerig. Misschien is
zilvervliesrijst een idee?’

in het weekend zelf.

‘Ziet er lekker uit! Hij mag naar mijn smaak iets steviger ge-

‘Het werd wat lastiger,

kruid.’

maar wat me vooral
tegenstond

was

dat

ik vaak een paar dagen hetzelfde at. Want ik
kookte meteen voor twee of

Vispotje met romanobonen en
aardappelpuree
(467 kcal, 36 g koolhydraten,

drie dagen. Nu bestel ik eten bij

10 g vezels, 1,43 g zout,

apetito en eet ik elke dag iets anders. Ik probeer van alles

minimaal 150 g groente)

uit en meestal vind ik het erg lekker. Wel vraag ik me af of

Rapportcijfer: 7,4

er altijd voldoende groente bij zit. Meestal pak ik er zelf
nog een salade bij, want ik vind het belangrijk om genoeg

‘Het ziet er minder kleurrijk uit, maar de

en goede voedingsstoffen binnen te krijgen. Het liefst eet

smaak was heerlijk.’

ik zo gezond mogelijk, daarom zie je mij ook niet met een

‘Bij deze maaltijd zit wel erg veel saus.’

kant-en-klaarmaaltijd uit de supermarkt. Als ik zin heb pak

‘Verrukkelijk, perfecte vis met een verrassingsgarnaaltje.’

ik er een kom soep bij die ik zelf maak.’
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‘Wat je doet, denkt of voelt, heeft invloed op hoe je je dagelijks voelt’, zegt Toos Aarsel. Zij leert deelnemers van de cursus Positieve Gezondheid om zelf in actie te komen en op een positieve manier naar
hun gezondheid te kijken.

Cursus Positieve Gezondheid

Werken aan wat anders kan
‘Ik voel me goed, hoor’, vertelt meneer Van Driel. Samen met
zijn vrouw volgde hij de cursus Positieve Gezondheid, die speciaal is ontwikkeld voor leden van Pantein Extra. Vandaag is de
derde en daarmee afsluitende bijeenkomst in Uden. Aan tafel
wordt koffiegedronken en veel gepraat. ‘We fietsen graag en
we ondernemen van alles. Alleen als het slecht weer is, vind ik
mijn agenda te leeg. Dan mis ik iets.’
Toos Aarsel werkte jarenlang als wijkverpleegkundige en ontwikkelde samen met haar collega’s deze cursus. Tijdens de
bijeenkomsten beantwoorden deelnemers allerlei vragen over
hun leven. En hoe kijk ik naar mijn situatie en wat wil ik eventueel veranderen? Wil ik meer sociale contacten of wat vaker
bewegen? Hoe pak ik dat aan? Toos: ‘Focus vooral op wat wel
kan, in plaats van wat niet meer kan.’ Zo geeft meneer Van Driel
aan dat hij iets aan zijn lege agenda wil doen en wil een andere
deelneemster oefeningen om haar geheugen te trainen.
Welzijn bevorderen Pantein Extra ondersteunt mensen om de
kijk op hun gezondheid te veranderen en stimuleert hen om
te denken in mogelijkheden. Als je je goed voelt, heb je ook

De heer en mevrouw Van Driel (l) tijdens de cursus Positieve

minder snel last van gezondheids- en andere klachten. Dat wil

Gezondheid met cursusleidster Toos Aarsel.

niet zeggen dat (gezondheids)problemen hiermee verdwijnen,

Info over de cursus? In het najaar komt er weer een cursus

maar het helpt je om er anders mee om te gaan.

Positieve Gezondheid van Pantein Extra. Aandacht voor preventie en anders kijken naar gezondheid staan hierin centraal.

Allerhande tips De deelnemers kregen allerhande tips. Soms

Veghel:

waren die heel praktisch, zoals het doen van bepaalde geheu-

Woensdag 2, 16 en 30 oktober 2019 van 09.30-12.00 uur.

genoefeningen. Of ze kregen het advies om op anderen af te

Beugen:

stappen met hun vraag. De deelnemers gingen zelf op zoek

Vrijdag 25 oktober, 8 en 22 november 2019 van 09.30-12.00 uur.

naar oplossingen, want zelf in actie komen is belangrijk. ‘Mijn

Kosten voor de cursus zijn € 50,- voor leden (niet-leden betalen

kinderen zeggen terecht dat ik geen achttien meer ben’, zegt

€100,-) en kunnen vergoed worden vanuit de aanvullende

een van de deelnemers. ‘Maar ik vind het moeilijk dat ik zo aan

verzekeringen van VGZ en CZ. Voor meer informatie kijk op

huis gebonden ben. Toch leer ik hier dingen waardoor ik er be-

www.panteinextra.nl/cursus-positieve-gezondheid.

ter mee om kan gaan. Dat is wel fijn.’

Interesse? Bel 0485- 845454 of mail extra@pantein.nl.

Tips
Positieve
Gezondheid

Ga naar buiten
Doe vrijwilligerswerk
Blijf bezig
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Schrijf elke week drie dingen op
waar u gelukkig van wordt.

Vergeef en vergeet

‘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.

Een heerlijk dagje varen
in de Biesbosch

Robèrt van Beckhoven en
Textielmuseum

Alleengaande seniorenreis
naar de Veluwe

Dagtocht 5 november

Dagtocht 8 oktober

Vierdaagse reis van 21 tot 24 oktober

Ledenprijs € 80,-/niet-leden € 89,- p.p.

Ledenprijs € 99,-/niet leden € 110,- p.p.

Hotel Mooi Veluwe**** in Putten ligt ver-

Met deze rondvaart komt u helemaal

We starten met koffie en iets lekkers bij

scholen in de bossen, waar u heerlijk kunt

in de herfst- en wintersfeer. Vanaf een

Meester Patissier/Boulanger Robèrt van

wandelen. Het is een perfecte uitvalsbasis

heerlijk verwarmde boot ziet u de Bies-

Beckhoven. Daarna rijden we verder naar

voor uitstapjes zoals park de Hoge Veluwe

bosch in haar herfstkleuren voorbij trek-

het Textielmuseum. Het is een museum in

en het Kröller-Müller Museum. De reis is

ken. Ondertussen geniet u van koffie/

bedrijf en u kunt kijken wat er ter plekke

op basis van volpension en incl. excursies.

thee met apfelstrudel.

gemaakt wordt. Na de lunch krijgt u een

In het hotel krijgt u een ontbijtbuffet en ’s

U sluit af met een heerlijk stamppot-

rondleiding en heeft u vrije tijd in het mu-

avonds een drie-gangen diner. De hotel-

tenbuffet. Dit alles is opgenomen in de

seum. Vervoer is vanaf uw thuisadres ge-

kamers zijn op de begane grond en met

arrangementsprijs. Vervoer wordt vanaf

regeld*. Incl. entree en rondleiding, lunch

inloopdouche en toilet. Deze vakantie is

uw thuisadres geregeld*. De vaartocht

en koffie/thee met gebak. Na afloop op-

voor senioren die op vakantie willen gaan

duurt ongeveer 3,5 uur.

tioneel pannenkoekenarrangement.

met andere alleengaanden.

3-daagse reis naar Kerststad Valkenburg
Heerlijk genieten van de kerstsfeer in bourgondisch Limburg,
van 19-21 december 2019.
Valkenburg mag zich met recht dé kerststad van Nederland noemen. De kerstmarkt
onbreekt dan ook niet op het programma. Maar niet alleen in de grotten is het kerst
in Valkenburg, buiten is er Santa’s Village. Deze bezoekt u ook. Hier kunt u sfeervol
lunchen en genieten van warme glühwein of chocolademelk met slagroom. Verder
maakt u een rit met de stoomtrein naar Simpelveld. U verblijft in Hotel Schaepkens***, dat ligt op 500 meter van het centrum. Het rolstoel/rollator vriendelijke hotel
beschikt over een sfeervol restaurant waar we ’s avonds dineren. Na het eten is er
een avondprogramma in de gezellige hotelbar. De reis is op basis van volpension.
Vervoer van af uw eigen huis* en bovengenoemde excursies zijn inbegrepen. Er is
een aangepaste badkamer op de etage beschikbaar. Pantein Extra prijs voor een
eenpersoonskamer € 549,- (niet-ledenprijs € 599,-). De Pantein Extra prijs voor een
tweepersoonskamer is € 499,- p.p. (niet-ledenprijs € 550,- p.p.)
* Voor alle activiteiten geldt dat het vervoer vanaf uw thuisadres geregeld wordt. Buiten een straal
van 20 km rondom Uden kan Goeie Reis! hiervoor extra reiskosten in rekening brengen
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Als er één land is waar mensen gewend zijn om te fietsen, dan is het Nederland. En dat is een goede
eigenschap. Het is lekker en gezond om buiten te zijn. Je beweegt en het is nog gezellig ook als je
samen een mooie route fietst.

Gezond en gezellig

Wandel- en fietsclub Fifty Fit Oss

10

‘Moet je die plezierjachten zien, dat is toch prachtig!’, roept

en zet onder meer de fietsroutes mee uit. Elke tocht wordt

Ine van Hal, terwijl ze van een kopje koffie geniet op het ter-

voorgereden en, niet onbelangrijk, er wordt een mooie pau-

ras van ‘t Veerhuis aan de Maas. ‘Ik fiets al twintig jaar mee

zeplek gezocht. Fietsen is een populaire bezigheid, onder

en verbaas me elke keer weer over hoe mooi onze omgeving

jong en oud. Samen fietsen maakt het nog net wat gezelli-

is.’ Ine is lid van Fifty Fit Oss, een wandel- en fietsclub voor

ger, vindt ook Gerrie den Bieman. Zij werd vorig jaar lid van

senioren. ‘Je kunt wel zelf gaan fietsen, maar ik kan nooit zul-

Fifty Fit, juist vanwege de sociale contacten en de leuke ge-

ke mooie routes bedenken. Ik ontdek elke keer weer nieuwe

sprekken onderweg. ‘Al moet je wel blijven opletten, want

dingen.’

anders wordt het link.’

Iedereen kan mee De leden van Fifty Fit fietsen in de zomer

Wielrennen Op tal van plekken in de regio wordt er in

twee keer per maand en in de winter maandelijks een route

groepsverband gefietst. Waar de een het bij de gewone fiets

van zo’n dertig tot veertig kilometer. ‘Dat is voor de meeste

houdt, rijdt de ander liever op een mountainbike of racefiets.

mensen heel goed te doen, al was het maar omdat vrijwel

Zoals de leden van Tourclub Oploo-Sint Anthonis (TOS). De

iedereen een e-bike heeft tegenwoordig’, zegt bestuurslid

vereniging heeft zo’n zeventig leden, vertelt bestuurslid

Tonnie van Herpen. Hij is als vrijwilliger actief bij Fifty Fit

Peter van Wijk. ‘Het gaat vooral om de gezelligheid, maar

fietsen

Fietsen is gezond.
Het verbetert de
conditie, is goed voor
bloedsomloop en
longcapaciteit!

Tourclub Oploo-Sint-Anthonis
we maken ook serieus werk van het fietsen. Een wegkapitein
zorgt voor de veiligheid als we onderweg zijn. We letten al-

Gezondheidswinst Fietsers leven langer en gezonder.

lemaal goed op elkaar.’

Dat komt doordat fietsen en bewegen in het algemeen
aandoeningen zoals bijvoorbeeld ouderdomsdiabetes,

Blijven praten Om je conditie en spieren echt op peil te

hart- en vaatziekten en depressies helpen tegengaan.

houden, is het het beste om twee keer per week te trainen.

Fietsen verbetert de conditie en is goed voor de bloeds-

Piet Ermens rijdt al bijna veertig jaar mee met TOS. Inmid-

omloop en de longcapaciteit. Het is een manier van be-

dels is hij 73, maar hij hoopt het nog jaren vol te kunnen

wegen die de gewrichten niet te veel belast. Ook is het

houden. ‘Het houdt me fit en het is gewoon gezellig. Door

een ontspannende bezigheid.

het wisselsysteem binnen de groep rij je elke paar kilometer

Het blijft overigens wel oppassen. Het aantal ongeluk-

naast iemand anders. Ik fiets tegenwoordig met de iets lang-

ken met fietsers is de laatste jaren toegenomen. Een

zamere groep, waar de meeste senioren inzitten. Nog altijd

mogelijke verklaring hiervoor is de populariteit van de

rijden we tochten van zo’n zeventig kilometer en een tempo

e-bike die het voor ouderen mogelijk maakt vaker en

van bijna 27 kilometer per uur. Als je op een gezond tempo

langer blijven fietsen.

fietst, kan je nog gewoon een praatje blijven maken.’
11

Nieuw
Leden mogen na uitleen krukken houden
De krukken die u als lid gratis kunt lenen, mag u voortaan houden. De krukken
hebben een nieuwwaarde van € 35,-. Zo verdient u uw lidmaatschap snel terug!
U mist de laatste traptrede en verzwikt uw enkel, een ongeluk zit een klein hoekje.
Of u wordt aan uw knie geopereerd en hebt (tijdelijk) krukken nodig. Dan is het
handig om een paar krukken in huis te hebben. Leden van Pantein Extra kunnen in de
zorgwinkels van Medicura of bij de hulpmiddelenautomaat in het Maasziekenhuis
terecht om gratis een paar nieuwe anatomische krukken af te halen. U mag deze na
gebruik dus houden. Voor het ophalen van de krukken heeft u wel uw ledenpas nodig.
Kiest u voor een (lichtgewicht) rollator of een looprek? Deze kunt u 12 weken gratis
lenen. Ook hiervoor kunt u terecht in de zorgwinkels of of u plaatst uw bestelling
via de hulpmiddelenautomaat in het Maasziekenhuis.
Zorgwinkel Oss: Plein Zwanenberg, gezondheidslaan 1F.
Openingstijden: ma t/m vr 9.30-17.30, zaterdag gesloten.
Zorgwinkel Uden: Bernhoven Ziekenhuis, Nistelrodeseweg 10, Uden.
Openingstijden: ma t/m vr 9.00-17.00, zaterdag 10.00-13.00 uur.
Hulpmiddelenautomaat: Maasziekenhuis Pantein, Dokter Kopstraat 1, 5835 DV Beugen.
7 dagen in de week, 24 uur per dag geopend.

PanteinKorting

10% ledenkorting op het gehele assortiment

Als Pantein Extra lid profiteert
u bij Medicura van 10% korting
op koopartikelen.
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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Al bijna vijftig jaar tuinieren Riek Kuijper en Truus Jetten er lustig op los. Vrijwel dagelijks wordt er
geschoffeld of gesnoeid en natuurlijk is er ook tijd om te genieten.

peErsxootnralijk
‘In de tuin wroeten is het fijnste dat er is’
‘Wat ben ik toch een gelukkig mens dat ik dit nog elke dag kan

ven en nu zijn we aan het nagenieten. Regelmatig kijken we

doen’, verzucht Riek Kuijper (86) met een glimlach. Trots kijkt

samen naar de foto’s en video’s van onze vakanties.’

ze rond. ‘In het voorjaar is het hard werken, daarna plukken we

Tegenwoordig zijn ze veel vaker thuis. Truus: ‘Maar ook dat be-

de vruchten.’

valt heel goed, we hebben een druk leven. In de tuin kun je
zo een paar uur werken. We hebben veel sociale contacten en

‘Vroeger hadden we een complete moestuin’, vult Truus Jet-

gaan naar verschillende clubs. Zo zing ik in een koor.’

ten (81) aan. ‘Maar dat werd toch een beetje te bewerkelijk.

De omgeving is prachtig en ze wandelen graag. Boodschap-

Nu hebben we alleen nog wat fruit omdat we het niet kunnen

pen halen ze bij de lokale groenteboer en slager, want eten

laten.’ De twee vrouwen kwamen 48 jaar geleden in Uden wo-

doen ze vers en gezond. Inmiddels zijn ze de oudste bewoners

nen. ‘We waren allebei op zoek naar een ander huis en hier

van hun buurt. ‘Als het nodig is, staat iedereen voor ons klaar.

werden grote woningen met een flinke tuin gebouwd. We ken-

Zo fijn!’

den elkaar niet goed, maar we besloten samen voor het huis
te gaan.’ Dat beviel vanaf het eerste moment uitstekend. Riek:

Ze zijn lid van Pantein Extra, al hoeven ze daar nauwelijks ge-

‘We geven elkaar de ruimte, we hebben ieder onze eigen hob-

bruik van te maken. ‘We gaan ooit weleens naar de zorgwinkel’

by’s. Maar we zijn bijvoorbeeld ook vaak samen op vakantie

vertelt Riek. ‘Verder redden we het gelukkig heel goed zo. We

geweest en hebben veel gezamenlijke vrienden. We maakten

hebben de tijd, lukt iets vandaag niet dan doen we het mor-

prachtige reizen. We hebben volop kunnen genieten in ons le-

gen. Heerlijk toch?’
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NajaarsPuzzel

Maak kans
op 2 reflecterende veiligheidshesjes
t.w.v. e 26,-.

Na het invullen van de puzzel neemt u de letters in de gele
vlakjes en daar maakt u een woord mee. Dit woord is de
oplossing van deze puzzel. Maak kans op 2 reflecterende
veiligheidshesjes van Medicura. Hiermee kunt u in het najaar
’s avonds veilig op pad. Deze prijs heeft een waarde van €26,-.
U doet mee door de oplossing van de puzzel voor 15 oktober
2019 te mailen naar extra@pantein.nl of stuur een briefkaart
naar Pantein Extra, Postbus 288, 5830 AG Boxmeer Vermeld
s.v.p. uw naam, adres, telefoonnummer en e-mail bij uw inzending. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht en wordt half oktober 2019 op onze website bekend gemaakt. Over de uitslag
wordt niet gecorrespondeerd. De oplossing van de puzzel uit
het vorige magazine is ‘lentebloem’. De winnaar van de vrijkaarten voor de kasteeltuinen in Arcen zijn dhr. en mevr. Jilissen
uit Cuijk. Hartelijk gefeliciteerd!

Horizontaal
1. Bazige vrouw (2)
3. Git (5)
7. Met veel geluid eten 		
(7)
9. Radon (2)
11. Punt (4)
12. Tabulator (3)
13. Rijksgrens (2)
15. Verenigde Naties (2)
16. Vlekkenwater (3)
17. Houding (3)
19. Deel van een huis (4)
21. Deel van het been (4)
23. Honingdrank (3)

24.
25.
27.
28.
29.
31.
32.

Blaasinstrument (3)
Nummer (2)
Muzieknoot (2)
Klein vertrek (3)
Loofboom (4)
Voorzetsel (2)
Land in het
Midden-Oosten (7)
34. Adrem (5)
35. Japans bordspel (2)

Verticaal
1. Kilometer (2)
2. Streling (3)
3. Keulen en ...... zijn
niet op één dag
gebouwd (4)
4. Gegraveerde
edelsteen (3)
5. Meisjesnaam (2)
6. Oefenmeester (7)
7. ... in het pak (5)
8. Kleurentelevisie (3)
10. Noord-Brabant (2)
12. Vervoermiddel (4)
14. Chinese wortel (7)

16. Tangens (2)
18. Munteenheid in
Iran (4)
20.Tegenwoordigheid 		
van ...... (5)
22. Voormalig (2)
25. Luizenei (4)
26. Onbeschaafd (3)
28. Civiel ingenieur (2)
29. Reuzenslang (3)
30. Wig (3)
32. Kilovolt (2)
33. Geliefde van Zeus (2)

* 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.

Cursus Positieve Gezondheid
Wilt u ook aan de slag met uw gezondheid en welzijn? Volg dan de cursus Positieve Gezondheid. In de
cursus leert u welke factoren uw welzijn en gezondheid beïnvloeden en kiest u wat u wilt aanpakken. U

Zelf uw
gezondheid
en welzijn
verbeteren?

krijgt ondersteuning om hier zelf mee aan de slag te gaan. De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten. Kosten
voor de cursus zijn € 50,- voor leden (niet-leden betalen €100,-) en kunnen vergoed worden vanuit aanvullende verzekeringen van VGZ en CZ.
Veghel:

Woensdag 2, 16 en 30 oktober 2019 van 09.30-12.00 uur.

Beugen:		

Vrijdag 25 oktober, 8 en 22 november 2019 van 09.30-12.00 uur.

Meer informatie of aanmelden? Bel 0485-845454 of stuur een mail naar: extra@pantein.nl of kijk
op www.panteinextra.nl/cursus-positieve-gezondheid.
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Kijk voor meer
ervaringen op
zorgkaartnederland.nl

Beoordeling Zorgcentra Pantein op 16 april 2019

“Het wonen hier draagt bij aan de kwaliteit van mijn leven. De wetenschap
dat er goed op mij wordt gelet en er juist gehandeld wordt als het nodig
is, vind ik heel voornaam. Het stelt mij gerust en dat is heel fijn. Ik heb het
hier goed en ik ben tevreden.”

Beoordeling Thuiszorg Pantein op 2 mei 2019

“De zorg is altijd goed op de afgesproken tijd aanwezig (als er geen
noodoproepen zijn) en ze zijn altijd heel vriendelijk en behulpzaam en
ook zeer alert op veranderingen in de gezondheidstoestand. Dit telt
zowel voor de oudere zorgmedewerksters, maar ook voor de jongere
zorgmedewerksters, weekendkrachten en stagiaires.”

Beoordeling Maasziekenhuis Pantein op 25 maart 2019

“Onze zoon van toen 10 weken had veel klachten, huilen, rode wangen,
spugen. Toen we doorverwezen werden naar het ziekenhuis zijn we
heel goed geholpen. De dokter luisterde naar ons verhaal en gaf andere
voeding en medicijnen tegen maagzuur. Binnen de kortste keren ging het
veel beter met onze zoon. Wij zijn 100% tevreden!”

www.pantein.nl

0900 - 8803

7,8

9,7

10

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 vriesvers
• Mondzorg
• Opticien
• Pedicure
• Pruikenservice
• Sociale alarmering
• Steunkousen
• Steunzolen

Handig aan huis
• Belastingservice
• Budgetcoach
• Computerservice
• Dakgootreiniging
• Fietsenmaker
• Glazenwasser
• Klussenservice
• Mantelzorgmakelaar NIEUW
• Professional organiser
• Schilderservice
• 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
• 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

HEERLIJKE MAALTIJDEN

aan huis bezorgd
en,
in maaltijd
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n Extra krijg

en 10%

Slechts
€ 5,49

per maaltijd
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

