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Zorgen voor de mantelzorger
Samen koken: leerzaam, lekker en bovenal gezellig
Ank Welter (82): we kunnen nog veel maar niet meer alles
Lekker erop uit met leuke dagtochtjes en korte reizen
Winter 2019

“Dankzij

vervangende
mantelzorg

kan ik weer tot rust
komen”

Mantelzorgers besteden vaak veel tijd aan de zorg voor hun zieke
naaste. Ze willen hen een zo waardig mogelijk leven bieden. Dat gaat
niet vanzelf. Eén op de zeven mantelzorgers ervaart hun zorgtaak als
‘zwaar tot zeer zwaar’.
Frans de Jel (64) is mantelzorger. Hij zorgt thuis intensief voor zijn ernstig zieke
vrouw Mirjam. “Eerst nam ik bijna alle zorg op me. Ook het regelwerk met instanties.
Dat was zwaar. Nu neemt thuiszorg één dag in de week de zorg voor Mirjam op zich.
Dan ga ik naar mijn chalet om tot rust te komen. Dat heb ik nodig om op te laden.”

Ruime vergoedingen voor mantelzorg

Bent u mantelzorger? En bent u aanvullend verzekerd bij VGZ via
Pantein Extra? Dan krijgt u tot maximaal 25 dagen
vervangende mantelzorg en tot maximaal € 1000 budget voor een
mantelzorgmakelaar.

Kijk .
voor meer
informatie op
www.vgz.nl/
panteinextra
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Ferry Böcker (88)
uit Grave:

‘Het is gewoon
anders sinds
mijn vrouw er
niet meer is’

Omzien naar
elkaar
Samen dingen doen en genieten van
elkaars gezelschap. In de decembermaand is dat extra fijn. Een gezellige
manier om contact te maken, is door
samen te koken en samen te eten.
Dat gebeurt volop in de regio, zo is
te lezen in dit magazine. Dat is niet
alleen lekker, maar omzien naar een
ander zorgt ervoor dat minder mensen
zich eenzaam voelen.
In dit magazine hebben we ook veel
aandacht voor mantelzorgers. Al die
mensen die soms wel 24 uur per dag
klaarstaan voor een ander. Zij verdienen
zelf soms ook wat extra ondersteuning.
Pantein Extra kan ontzorgen, als dat
nodig is.
Bonny Jansen
Manager Pantein Extra

16		 Dienstenoverzicht
		 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
‘Zelf de ramen wassen kan
wel, maar mag niet meer’
Ze zijn jong van geest en staan midden in het leven.
Maar of je dan nog op een metershoge trap moet
gaan staan om de ramen te lappen? ‘Geen denken
aan’, zegt Ank Welter uit Oss.
Voor een perfectionist is het moeilijk om taken uit handen te geven. Want stel dat iemand het werk minder
goed doet. ‘Soms is er gewoon geen keuze’, vindt Ank.
‘Ik wil niet dat mijn man de ramen nog wast. Herman
heeft gelukkig genoeg andere klussen in huis te doen en
ook hobby’s waarin hij zich kan uitleven.’ De glazenwasser van Pantein Extra bood een nagenoeg perfect alternatief. Ank: ‘Hij krijgt van mij een tien, zo netjes heeft hij
het gedaan. Ik ben er erg over te spreken.’
Vrijheid Ank (82) en Herman (80) Welter voelen zich
verre van oud. Ank is weliswaar wat minder mobiel, toch
treinen ze heel wat af, gaan naar mooie concerten in
de schouwburg en bezoeken regelmatig musea en tentoonstellingen. Dat doen ze overigens niet altijd samen.
‘We hebben respect voor elkaars interesses en gunnen
elkaar vrijheid. Dat werkt best verfrissend: zo heb je elkaar ook nog wat te vertellen’, zegt Ank.
Grote hoogte Tot een paar jaar geleden gingen ze
regelmatig samen, maar ook apart op reis. Ank op
kunstreis met een vriendin en Herman op een actieve
groepsvakantie om te wandelen, fietsen of langlaufen.
‘Ik zou het nog steeds leuk vinden, maar inmiddels ben
ik toch een stuk ouder dan de gemiddelde groepsgenoot. Dus daar ben ik mee gestopt, aldus Herman.’
Maar klimmen kan hij nog best en op een ladder staan
vindt hij geen probleem. Toch is Ank onverbiddelijk.
‘Geen denken aan. We hebben geen groot netwerk,
geen familie en een paar vrienden die ook steeds ouder
worden. We kunnen veel zelf, maar voor de dingen die
niet meer lukken, of die niet meer mogen, ben ik blij dat
Pantein Extra er is.’

4

Nieuwtjes en Extra aanbod

Nieuw aanbod
‘Stichting Vier het Leven’
‘Vier het leven’ heeft weer een mooi aanbod van theatervoorstellingen die u samen
met een van hun vrijwilligers kunt bezoeken. Een kleine greep uit het aanbod:

Beleef klassiek
Leden van Pantein Extra kunnen met
een flink voordeel de concerten van
‘Beleef Klassiek ‘ bezoeken. Onder leiding van hun ervaren dirigent brengt
‘The Bach Choir & Orchestra of the
Netherlands’ de bekende klassieke
meesterwerken zoals de Messiah van
Händel en Bach. In het voorjaar van

Herrie in de keuken

2020 kunt u onder andere onderstaan-

Regio Cuijk, Boxmeer, Mill:

Regio Oss- Uden-Veghel:

27 december 2019

11 december 2019

Slapstick – a very släpstick christmas

Paradijskleier – Lenette van Dongen,

and a Häppy 2020, Schouwburg Cuijk

de Lievekamp Oss

17 januari 2020

27 december 219

Ballet van de Staatsopera van Tatar-

Rhythm of the dance kerstshow, De

stan – Notenkraker, Schouwburg Cuijk

Lievekamp Oss

31 januari 2020

6 februari 2020

Gerard van Maasakkers – Ik loop,

Scapino Ballet – Pearl, De Blauwe Kei

Schouwburg Cuijk

Veghel

13 februari 2020
Herrie in de keuken – Jon van Eerd
e.a. Schouwburg Cuijk
Bovenstaand aanbod zal op korte termijn uitgebreid worden met voorstellingen in De Myllesweerd in Mill, de Weijer in Boxmeer en Theater Markant in
Uden. Op www.panteinextra.nl/theater vind u het volledige programma en
meer informatie over ‘Stichting Vier het leven’.

Uw ledenpas 2020

de uitvoeringen bezoeken in de regio.

Requiem W.A. Mozart
• Zaterdag 8 februari, 19.30 uur
Sint-Stevenskerk Nijmegen
• Vrijdag 28 februari, 19.30 uur
Sint-Catharinakerk Eindhoven
• Zaterdag 29 februari, 19.30 uur
Jh. Bosch Artcenter Den Bosch

Matthäus Passion – J.S. Bach
• Vrijdag 27 maart - 19.00 uur
Jh. Bosch Artcenter Den Bosch
• Zondag 5 april - 14.30 uur
Sint-Stevenskerk Nijmegen
• Zondag 5 april, 19.00 uur
Sint-Stevenskerk Nijmegen
• Dinsdag 7 april, 19.00 uur
Sint-Catharinakerk Eindhoven
• Donderdag 9 april, 19.00 uur
Eusebiuskerk Arnhem

Bij dit magazine ontvangt u ook weer uw nieuwe ledenpas. Deze pas is een jaar
geldig en bewijs van uw lidmaatschap wanneer u gebruik wilt maken van dien-

Ook op de overige concerten in Ne-

sten en voordelen. Gaat u naar de

derland ontvangt u met de actiecode

thuiszorgwinkels van Medicura,

PA78 uw ledenvoordeel. Voor meer

zorg dan dat u uw pas kunt tonen

informatie en de concertagenda gaat

om gebruik te maken van de

u naar www.panteinextra.nl/klassiek of

10% korting of de gratis (uitleen)

bel naar 0485 - 84 54 54.

artikelen.
5

Samen koken verbindt mensen. Net als samen eten. Geen wonder dat kookclubs en andere kookinitiatieven razend populair zijn. ‘Gezelligheid en lekker eten, wat wil je nog meer?’

Samen koken: leerzaam,

Samen leren koken bij de kookclub in Rijkevoort

‘Zet je vingertoppen en duim naar achter. Pak het mes en laat

vaker koken’, zegt Piet Hendriks. ‘De eerste keer las ik in een

de punt op de snijplank staan. Vervolgens rol je het mes als het

recept: fruit de ui. Fruit de ui? Ik had geen idee wat dat inhield!

ware door de boontjes’, doet kok Cor Verbroekken voor. Het ziet

Inmiddels ben ik al een stuk wijzer, maar het kan nog beter. De

er makkelijk uit, maar doe het maar eens na. ‘Pas op! Je hebt je

cursus is hartstikke leuk. Je kunt aangeven wat voor gerechten je

vingers nog nodig.’

wilt leren bereiden. Daar kan ik straks mee thuis komen!’

Ondertussen hangt de geur van verse bouillon die al even staat te
pruttelen in de keuken van gemeenschapshuis De Poel in Rijke-

Dat geldt ook voor de andere deelnemers. Jos van Rens: ‘Ik hou

voort. Stichting Welzijn Ouderen Gemeente Boxmeer (SWOGB)

van koken en doe het best regelmatig. Ik wil wat extra technieken

organiseert hier al een aantal jaar kookcursussen voor mannen.

onder de knie krijgen hier. We eten best vaak vegetarisch, maar

‘De cursisten leren hier meer klaarmaken dan piepers en pap’,

hoe maak je bijvoorbeeld zelf een vegetarische burger? Of hoe

vertelt coördinator Jan Brienen. ‘Er komen allerlei gerechten en

bak je eigenlijk het perfecte karbonaadje?’ Ondertussen hebben

technieken aan bod.’

de deelnemers de grootste schik én gaan ze na het koken samen
aan tafel. Glaasje wijn erbij en genieten van de eigengemaakte

Karbonaadje ‘Ik ben sinds kort met pensioen, mijn vrouw werkt
nog wel. Zij kookte eigenlijk altijd, maar nu ik thuis ben wil ik
6

gerechten.

lekker en bovenal gezellig

Gezellig samen eten bij kookclub De Haar in Haren

Heerlijke avond Bij kookclub De Haar in Haren gaat het niet om

met kerst pakken we echt goed uit, dan komen de damasten

het leren koken of beheersen van technieken. Hier komen oude-

tafellakens uit de kast. Maar feestdagen of niet, het is altijd

re inwoners vooral om lekker samen te eten. ‘Het leek ons een

hartstikke gezellig.’

leuk idee om voor onze mededorpsbewoners te koken’, vertelt
initiatiefnemer Cor Schalkx. ‘Vanaf de eerste keer was het meteen
een succes. Misschien dat samen eten leidt tot een beetje minder
eenzaamheid onder ouderen. Dan is ons doel geslaagd.’

Aanschuiven en meedoen
Samen eten is een goed recept tegen eenzaamheid. Het is zo

Met een groep van zestien vrijwilligers wordt elke maand een

populair dat de avonden vaak vol zitten. Wilt u ook eens aan-

heerlijk driegangendiner verzorgd. Deze keer zijn er bijna vijftig

schuiven? Pantein Extra kijkt graag met u mee naar initiatieven

gasten. De tafels worden prachtig gedekt, met mooi servies en

bij u in de buurt.

bloemen. Cor: ‘Op de avond zelf horen de gasten wat het menu
is, er wordt altijd veel werk van gemaakt. De hele middag staan

Bel naar 0485 - 84 54 54 voor meer informatie, wij verwijzen u

er vier koks in de keuken en zijn anderen bezig met de aankle-

graag verder.

ding. Soms is er een thema-avond, zoals een Italiaanse avond. En
7

Wilma Christiaans:

‘Nu weet ik zeker
dat het goed is’
Een hulpmiddel lenen of kopen kan best een
drempel zijn. Zo ook voor Wilma Christiaans
uit Uden. ‘Maar ik kon niet anders en ik ben
erg tevreden over hoe ik door de mensen
van Medicura geholpen ben.’

Bijna een jaar geleden zorgde een ongelukkige val thuis bij

Betrouwbaar Er is veel keus. ‘Ik kocht een exemplaar dat goed

Wilma Christiaans voor een gebroken bovenbeen en een moei-

rolt op grind, zand en andere ondergronden’, zegt Wilma. Hij is

zaam herstel. ‘Ik kon een halfjaar niet lopen. Na een operatie

licht, omdat ik hem regelmatig meeneem. Mijn kleinzoon vindt

in de Sint Maartenskliniek loop ik weer, maar revalideer nog

hem prachtig. Hij zegt: ‘Oma is weer met de Ferrari op pad

steeds’, vertelt ze. ‘Vanwege knieprotheses stond ik al langer

geweest’.’

niet zo stabiel, maar dat is niet minder geworden.’

Daarnaast kocht Wilma een rolstoel, beugels en een vierpoot

Eigenlijk wilde ze geen rollator. ‘Maar de fysiotherapeut zette

bij Medicura. ‘Allemaal met goed advies. Een beugel kun je

me aan het denken. Zonder rollator kon ik nergens meer heen.

ook bij de bouwmarkt kopen, maar nu weet ik zeker dat het

Daar heb ik alleen mezelf mee.’

een goede, betrouwbare beugel is. En hij was trouwens ook
goedkoper dankzij de korting van Pantein Extra’.

Ze ging met haar man naar de zorgwinkel van Medicura in
Uden en daar kregen ze alle informatie die ze wilden. ‘Als ik

Ze vond het prettig dat ze hulpmiddelen kon uitproberen.

dan toch een rollator nam, dan wel een mooie’, lacht Wilma.

‘Eerst heb ik een rolstoel geleend, maar nu heb ik er eentje

‘Je hebt geen idee waar je op moet letten, dus goed advies is

gekocht. Het is fijn dat je kunt uitproberen wat lekker zit. Nu

belangrijk. En dat kregen we, de medewerkers waren aardig

kan ik bijvoorbeeld weer een dagje naar De Efteling met de

en behulpzaam.’

kleinkinderen.’

Medicura Zorgwinkel Uden: Bernhoven Ziekenhuis Nistelrodeseweg 10, 5406 PT, Uden.
Medicura Zorgwinkel Oss: Plein Zwanenberg Gezondheidslaan 1, 5342 JW, Oss.
Medicura Zorgwinkel Boxtel: Liduinahof 35, 5281 AD, Boxtel.
U kunt ook advies bij u thuis krijgen, als dat makkelijker is. U kunt hiervoor een afspraak maken via 088 - 007 11 00 of
mail naar info@medicura.nl.
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Mantel(ont)zorgreis
Hotel Zuiderduin Egmond aan Zee
Vier dagen van 20-23 januari 2020

Een reis met speciale aandacht voor mantelzorgers. Samen met uw partner op vakantie, tijd samen en tijd voor u zelf. Tijdens
deze reis wordt u een programma aangeboden met gezamenlijke activiteiten maar ook aparte activiteiten voor mantelzorgers. Bij aparte activiteiten voor mantelzorgers wordt ook uw reisgezelschap in de watten gelegd door de begeleiding die
meereist. Aanmelden of meer informatie via www.panteinextra.nl/reizen.
U verblijft in Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee, op slechts 350 meter van het strand. Wandel over de boulevard, neem plaats in
een van de vele cafés of restaurants en geniet van het uitzicht. U kunt de vuurtoren bezichtigen, struinen door het gezellige centrum van Egmond met haar leuke boetiekjes en historische vissershuisjes of een bezoek brengen aan de ruïne van kasteel Egmond.
De kamers zijn voorzien van televisie, telefoon, balkon of terras en een badkamer met een douche en toilet. In het sfeervolle
hotel-restaurant geniet u ‘s morgens en ’s avonds van een heerlijk buffet. Lunchen kan uitstekend in ‘De Brasserie’ waar u ook
‘s avonds gezellig kunt zitten. Het hotel bezit ook een wellnesscentrum, een bowlingbaan, fitnessruimte en een Engelse pub.
Prijzen voor deze reis op basis van volpension (ontbijt, lunch, diner). Eenpersoonskamer Pantein Extra leden € 995,- p.p. (Nietledenprijs € 1.050,-). Tweepersoonskamer Pantein Extra leden € 950,- p.p. (Niet-ledenprijs € 995,-).

Lekker er op uit

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. Meer informatie www.panteinextra.nl/dagtochten. Voor alle tochten geldt dat u thuis
wordt opgehaald en ook weer wordt thuisgebracht.

Bakkerijmuseum & Anton
Pieck Museum

Ouwehands dierenpark
Rhenen

3-daagse reis Volendam

Dagtocht 18 februari 2020

Dagtocht 31 maart 2020

Bezoek het bekende vissersdorp Volen-

Ledenprijs € 90,-*/niet-leden € 99,- p.p.*

Ledenprijs € 95,-*/niet leden € 105,-* p.p.

dam. U verblijft in het luxe ****hotel Van

De dag begint in het Bakkerijmuseum

Sta neus aan neus met de ijsbeertweeling,

der Valk Volendam-Katwoude op basis

met een kop koffie of thee en iets lekkers.

bespied de unieke witte leeuwen en be-

van volpension met veel faciliteiten incl.

Na een ambachtelijke broodmaaltijd kunt

zoek de zeeleeuwenshow of de reuzen-

drie excursies. Tweepersoonskamer Pan-

u het museum verder bekijken en is ook

panda’s of bezoek het Berenbo. Deze

tein Extra leden € 600,- (niet-leden € 650,-)

het naastgelegen Anton Pieck museum te

dag is inclusief 2x koffie/thee met gebak,

p.p. Eenpersoonskamer Pantein Extra le-

bezoeken.

lunch en entree.

den € 645,- (niet-leden € 695,-) p.p.

23-25 februari 2020

Meer informatie www.panteinextra.nl/
*Dagtochten zijn uit te breiden met pannenkoeken arrangement € 20,- p.p.

reizen
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Natuurlijk wilt u graag voor uw partner, zieke kind of ouders zorgen. Maar mantelzorgen kan ook best
zwaar zijn. U kunt alleen maar goed voor een ander zorgen, als u goed voor uzelf zorgt. Er zijn verschillende vormen van ondersteuning voor mantelzorgers.

Zorgen voor de mantelzorger

Erna van den Elsen:

Meestal is
mantelzorg geen
bewuste keuze,
het overkomt je
Mantelzorgers zijn onmisbaar. Vaak zien zij het zelf niet zo: ze

tante. Het was mooi, maar tegelijkertijd heel zwaar. Zorg,

vinden het vanzelfsprekend om iemand die hen dierbaar is

werk en een gezin met vier kinderen, het was niet te com-

te helpen. Toch vraagt het veel van iemand om bijvoorbeeld

bineren.’ Naast het zorgen liep ze op tegen ingewikkelde

24 uur per dag klaar te staan voor een partner die demente-

regels, bergen formulieren en van het kastje-naar-de-muur

rend is. Of elke dag even bij vader of moeder langs te gaan,

principe. Er was toen nauwelijks hulp. Jaren later besloot ze

te koken of mee naar het ziekenhuis te gaan.

juist hier haar werk van te maken: tijdelijk ondersteunen en

Mantelzorg gaat verder dan de alledaagse zorg voor elkaar.

uit handen nemen van uitzoek- en regelwerk.

‘Mensen doen het met een brok liefde’, zegt Pauline Terwijn,
bestuursvoorzitter van Pantein. ‘Terwijl het ook een grote

Overbelasting voorkomen Het is belangrijk dat mantelzor-

opgave kan zijn. Je moet het combineren met je werk, soms

gers niet overbelast raken. Pauline: ‘Het is belangrijk dat de

een gezin en andere activiteiten. Ik weet uit eigen ervaring

professionele zorg zo goed mogelijk aansluit bij wat mensen

hoe moeilijk dit kan zijn.’ In Nederland zijn er naar schatting

en hun mantelzorgers nodig hebben. En daarbij kunnen we

ruim drie miljoen mantelzorgers die langere tijd minstens

met de diensten van Pantein Extra ontzorgen, zodat er meer

acht uur per week onbetaalde zorg geven aan een naaste.

lucht ontstaat.’ Erna: ‘Ik word vaak benaderd door mantel-

Doordat zij dit doen, is er minder of geen betaalde zorg nodig.

zorgers die al helemaal vastgelopen zijn. Zij krijgen het niet
meer voor elkaar om alles te organiseren. Dat is zo zonde. Ik

Geen keuze Meestal is mantelzorg geen bewuste keuze, het

raad iedereen aan om eerder aan de bel te trekken.’

overkomt je. Dat gold ook voor mantelzorgmakelaar Erna

10

van den Elsen. ‘Ik rolde in de zorg voor mijn terminale vader,

U kunt vrijblijvend contact opnemen met Pantein Extra voor

moeder met dementie en een verstandelijk beperkte oude

meer informatie. Telefoon 0485 - 84 54 54.

Wat kunt u doen?
Pantein Extra biedt diensten aan om mantelzorgers te ondersteunen, zodat zij de zorg beter kunnen
volhouden. Het begint natuurlijk met het bespreekbaar maken thuis. Vindt u alle administratie een
hoop gedoe of wilt u af en toe zelf een keertje op pad terwijl iemand anders de mantelzorg overneemt? Geef het aan en ga op zoek naar de juiste ondersteuning!

Mantelzorgmakelaar Susan Willems

Mantelzorgondersteuner Monique Nauta

Hulp bij de administratie

Gezelschap en ondersteuning

‘Je wilt als mantelzorger het liefst zo veel mo-

‘Mantelzorgers zorgen vol overgave voor

gelijk de leuke dingen samendoen’, zegt man-

een ander, maar hoe lekker is het om zelf

telzorgmakelaar Susan Willems. Voor veel men-

even bij te kunnen tanken?’ zegt mantel-

sen is het een enorme opgave om alle zorg te

zorgondersteuner Monique Nauta. ‘Ik ga

regelen en organiseren. Al die aanvragen en

met mensen op stap, boodschappen doen

brieven, telefoontjes naar instellingen, al die

of mee naar een afspraak in het ziekenhuis.

informatie en regelgeving.

Net wat iemands wensen zijn.’

Mantelzorgmakelaars weten hoe de zorgwe-

Gezellig wandelen of fietsen, samen een

reld in elkaar steekt en kunnen u helpen. Ze on-

spelletje doen of een luisterend oor. Wat

dersteunen bij het uitzoekwerk en regeltaken

extra uren persoonlijke aandacht en u heeft

op het gebied van wonen, welzijn, financiën

even tijd voor uzelf. ‘De eerste stap is soms

en de combinatie van werk en mantelzorg. Zo

lastig, maar daarna blijkt het vooral heel

komt er meer overzicht, maar blijft u natuurlijk

waardevol’, weet Monique.

uw eigen keuzes maken.
Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten? www.panteinextra.nl/

www.panteinextra.nl/mantelzorgmakelaar

gezelschap-en-ondersteuning
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advertorial

Zoals u van Pantein Extra en apetito gewend bent, kunt
u zich ook dit jaar weer op bijzondere maaltijden voor
de feestdagen verheugen. Graag nemen we u alvast
mee in de kerstsfeer door ons feestelijke aanbod voor
te stellen!

Feestelijke
kerstmaaltijden
Wat te denken van heekfilet in saffraan-citroensaus
met romanesco, broccoli, erwten en lintpasta, varkenshaas in bospaddenstoelensaus met spruitjes en
aardappelwedges in schil, en gesmoorde rundergoulash met rode kool en knolselderij-aardappelpuree. Smakelijke specialiteiten, die zonder veel gedoe
snel op tafel staan. Een klein verrassingsgeschenk
maakt de feestvreugde compleet.
Onze feestelijke kerstmaaltijden zijn te bestellen van
11 november tot en met 31 december.
Ook na de feestdagen hebben Pantein Extra en
apetito de optimale oplossing voor een gezond
voedingspatroon. U kunt uit meer dan 100 verschillende maaltijden uw lievelingsgerechten kiezen. Tevens kunt u kiezen uit diverse soepen en desserts.
Voor mensen die zich aan een bepaald dieet moeten houden, heeft apetito verschillende maaltijden
in het assortiment. Bovendien is rekening gehouden met andere voedingsgewoontes, zoals vegetarische gerechten of maaltijden die voldoen aan de
richtlijnen voor halal-voeding.

Bel voor meer informatie met de apetito klantenservice, telefoonnummer: 0800 - 023 29 75 of naar
Pantein Extra 0485 - 84 54 54.
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In praktische zin redt Ferry Böcker (88) uit Grave zich goed: hij regelt en doet eigenlijk alles zelf. Maar
sinds zijn geliefde vrouw Riet vorig jaar na 62 jaar huwelijk overleed, voelt het toch anders.
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‘Het is gewoon anders sinds
mijn vrouw er niet meer is’
Als kleine jongen hielp Ferry Böcker zijn moeder al graag in het

kleiner. En mensen vinden dat je sommige dingen niet meer

huishouden. ‘Dan ging ik naar de kruidenier voor een puntzak

mag doen’, zegt hij. ‘Toen ik laatst de heg ging snoeien terwijl

suiker of ik bakte het vlees in het weekend.’ Ook nadat hij met

ik op een trapje stond, kreeg ik te horen dat dat toch echt niet

Riet trouwde en er twee kinderen kwamen, bleef hij veel doen

meer kon.’

in huis naast zijn baan als leraar. Stofzuigen, koken, tuinieren,
een vloertje leggen, de financiële administratie. ‘Het maakt me

Bij de tijd Een paar uur in de week heeft hij hulp in het huishou-

niets uit, ik kan zelfs overweg met een naaimachine.’

den en in de tuin. Het is fijn om te weten dat de dienstverlening
van Pantein Extra achter de hand is voor dat soort dingen. Met

De kunst van het ouder worden Onlangs las hij het boek ‘De

diverse computers, mobiele apparaten en stapels boeken in

kunst van het ouder worden’ onder redactie van Joep Doh-

huis, blijft hij bij de tijd. ‘Ik heb genoeg te doen, dat is het pro-

men. Onze levensverwachting is meer dan verdubbeld, maar

bleem niet. Maar die stilte, hè... Ik hou van een praatje, maar

wat betekent dat voor ons leven? ‘Ik heb een actief leven ge-

er komen niet veel mensen over de vloer. Ik oriënteer me wel

had. Altijd veel in besturen gezeten, vrijwilligerswerk gedaan

op activiteiten buiten de deur, hoor. Maar alleen als het bij me

en samen met Riet ging ik graag kamperen, overal in Europa.

past. Het is gewoon anders sinds mijn vrouw er niet meer is.

Ik kan me gewoon niet voorstellen dat ik al 88 jaar ben, ik voel

Ik hield van koken, altijd vegetarisch, maar voor jezelf koken is

me een stuk jonger. Maar ik zie ook dat het leven verandert.

minder leuk. Ik mis de jus in mijn leven een beetje, dat is het,

Ik heb minder activiteiten buiten de deur, mijn netwerk wordt

maar desondanks red ik me prima’.
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WinterPuzzel
1
2
3
4
5

5

Sterkedrank
Volmaakt
Jungle
Snackbar
Gebakje van bladerdeeg, rozijnen
en appels
6 Vogelbek
7 Knaagdier dat veel als huisdier
gehouden wordt
8 Speeltoestel
9 Arend
10 Volledig

6

Na het invullen van de puzzel neemt u de

1
2
3
4

letters in de gele vlakjes en daar maakt u

7

een woord mee. Dit woord is de oplossing
van deze puzzel.

8

U doet mee door de oplossing van de
puzzel voor 1 januari 2020 te mailen naar

9

extra@pantein.nl of via briefkaart naar
Pantein Extra, Postbus 288, 5830 AG Box-

10

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

Maak kans op 2 VIP-tickets voor een uitvoering naar keuze van ‘Beleef

winnaar ontvangt persoonlijk bericht en

Klassiek’. De prijswinnaar mag een keuze maken uit een van de vele prach-

wordt half januari 2020 op onze website

tige voorstellingen van ‘The Bach Choir & Orchestra’ onder leiding van

bekend gemaakt. De oplossing van de

hun ervaren dirigent. Deze prijs wordt beschikbaar gesteld door ‘Beleef

puzzel uit het vorige magazine is ‘vakan-

Klassiek ‘ en heeft een waarde van € 50,- (ledenprijs Pantein Extra).

tie’. De winnaar van het puzzelpakket zijn
dhr. en mevr. Verbunt uit Sambeek. Harte-

Maak kans
op 2
VIP-tickets v
an
‘Beleef Klass
iek’
t.w.v. e 50,-.

lijk gefeliciteerd!

*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.
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Kijk voor meer
ervaringen op
zorgkaartnederland.nl

Beoordeling Zorgcentra Pantein op 23 april 2019

“Het verblijf is heel goed. De omgang met de zusters is zeer goed. Ze zijn
heel behulpzaam. De behandeling die ik krijg bestaat uit fysiotherapie. In
de huiskamer eten wij gezamenlijk, het warm eten is heerlijk. Ik zou deze
zorgaanbieder zeker aanbevelen en ik kan geen verbeterpunten noemen.”

Beoordeling Thuiszorg Pantein op 1 augustus 2019

“Prettige ervaring van hulp en ondersteuning bij mijn ADL handelingen
waarin ik op dat moment beperkt was. Door een peesletsel in mijn
hand kon ik mezelf niet douchen en katheteriseren. Zeer tevreden over
het wijkteam. Ook de persoonlijke aandacht voor mij, maar zeker ook
voor mijn chronisch zieke partner werd erg gewaardeerd door ons.”

Beoordeling Maasziekenhuis Pantein op 2 oktober 2019

“Ik had een oogoperatie. De geruststellende woorden van de arts vóór en
tijdens de operatie geven je als patiënt het gevoel van zekerheid en dat
het goed komt, zeker als je sinds je geboorte maar met één oog ziet. Ik
ben zeer tevreden en dank graag de specialist en alle medewerkers.”

www.pantein.nl

0900 - 8803

8,0

9,4

9,2

Voelt beter

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
• Geselecteerde klassieke concerten
• Geselecteerde zwembaden
• 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.
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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

