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‘Het is niet alleen
een verwenmoment
er worden ook
klachten aangepakt’

Bewegen is gezond
Bewegen is gezond en belangrijk. Dat
hoeft niet veel moeite te kosten, denk
bijvoorbeeld aan een dagelijkse wandeling. Onze voeten zijn daarbij onmisbaar.
Daarom is het belangrijk ze goed te
verzorgen.
Wij laten u in dit magazine zien hoe de
diensten van Pantein Extra u daarbij kunnen ondersteunen. Bewegen en actief
blijven zit echter niet alleen in sporten of
wandelen. Pauline Veerhoek, ergocoach
bij Pantein, vertelt hoe elke kleine beweging de werking van uw spieren stimuleert en goed is voor uw lichaam. Daarom is het goed om zoveel mogelijk zelf
te blijven doen. Elke vorm van bewegen
telt namelijk mee. Gaat dat (tijdelijk) wat
moeilijker? Dan zijn er vaak kleine maar
doeltreffende hulpmiddelen die u kunt
gebruiken om toch zo lang mogelijk zelfstandig en actief te zijn.
Hopelijk ‘wandelt’ u met veel leesplezier
door dit magazine heen.
Het team van Pantein Extra wenst u een
mooi najaar.
Viviane Kellenaers
Manager Pantein Extra

Lid
worden?
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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.

Dienstverlener aan het woord

Verhuizen zonder stress en zorgen? Dat kan!
Verhuizen is best spannend en staat in de top 3 van meest stressvolle gebeurtenissen in ons leven. Met de verhuisservice
speciaal voor senioren kunt u zorgeloos verhuizen.
‘Wij verhuizen niet alleen spullen, maar ook emoties.’ Met

huizing. Denk bijvoorbeeld aan het overzetten van abonne-

die insteek gaat Gerard van Deijzen van UTS Verkroost uit

menten, instanties informeren, het opleveren van de oude

Nijmegen persoonlijk langs bij senioren die gaan verhuizen.

woning of advies over de inrichting van de nieuwe woning.

Zij zien twee groepen van senioren: actieve en zelfstandige

Zij weet precies waar iemand aan moet denken bij een ver-

senioren en senioren die meer zorg nodig hebben. ‘De eerste

huizing.

groep kan het meeste nog zelf regelen, maar vindt het mak-

Dat de persoonlijke aanpak van UTS Verkroost werkt, blijkt

kelijk om onze hulp in te schakelen. De tweede groep heeft

wel uit de klanttevredenheid. Die is met een 9,5 bijzonder

behoefte aan extra hulp en begeleiding.’

hoog. Het bedrijf werkt met gediplomeerde en opgeleide
verhuizers. Gerard: ‘Rust, aandacht en goed overleg met de

Gerard luistert naar de wensen, inventariseert, denkt mee

klant zijn voor ons belangrijker dan snel de spullen in en uit

en adviseert over wat er nodig is. Hoeveel het verhuisbedrijf

de verhuiswagen laden. Mensen ervaren verhuizen zo zelfs

uit handen neemt hangt af van iemands wensen en budget.

als een ontspannen dag!’

Gerard: ‘We kunnen alleen de spullen verhuizen, maar ook
alles er omheen regelen, zoals het in- en uitpakken van huis-

Verhuisservice via Pantein Extra Met de verhuisservice die

houdelijke artikelen of het aansluiten van alle apparaten.

u kunt aanvragen via Pantein Extra, bepaalt u zelf wat u uit

Zodat iemand ’s avonds met de familiefoto aan de muur en

handen wilt geven en wat u zelf wilt doen als u gaat verhuizen.

de televisie op de favoriete zender lekker in de eigen stoel

De verhuisservice is beschikbaar voor alle leden, voor senioren

kan zitten.’

biedt UTS Verkroost de seniorenservice. U krijgt als lid van
Pantein Extra 15% korting op alle diensten van de verhuis-
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Verhuisdirigente UTS heeft ook een verhuisdirigente,

service via Pantein Extra.

Yvonne Janssen, die nóg meer uit handen kan nemen. Zij

Kijk op www.panteinextra.nl/onderhoud-verhuisservice voor

biedt ondersteuning en advies vóór, tijdens en na de ver-

meer informatie of bel 0485-84 54 54.

Nieuwtjes en Extra aanbod

Nieuw Witgoedreparatie

Nieuwe
dienstverleners

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

Is uw wasmachine, vaatwasser, kookplaat of koelkast kapot? Via

<
Angy van der Lee
Voetreflextherapeut

Pantein Extra kunt u gebruik maken van een reparatieservice
voor witgoed bij u thuis. Wij werken hiervoor samen met een
aantal betrouwbare, enthousiaste ondernemers uit de regio.
Leden ontvangen 10% korting op de voorrijkosten
en worden binnen 24 uur geholpen. Meer informatie
vindt u op www.panteinextra.nl/witgoedreparatie.

De budgetcoach
terug van weggeweest

>
Elle de Haas
Voetreflextherapeut

In het verleden konden leden van Pantein Extra gebruik maken van de budgetcoaches van Pantein

<
Ingrid Jacobs
Voetreflextherapeut

Extra. Deze service is weer beschikbaar. Wilt u graag
advies of ondersteuning bij uw financiën. Wij vertellen u
graag meer over de mogelijkheden en tarieven. Kijk op
www.panteinextra.nl/budgetcoach

Vier het Leven

>
Margriet te Winkel
Voetreflextherapeut

De theaters zijn op het moment van schrijven van dit magazine weer geopend
en de programmeringen zijn rond. Dat betekent dat ook Vier het Leven weer
gaat starten. Op dit moment zijn we in overleg met de theaters over het aanbod en hoe we alles goed af kunnen stemmen.
De verwachting is dat er vanaf september/oktober weer genoten kan worden
van voorstellingen onder het motto: samen uit, samen genieten.
Data en prijzen zijn op dit moment nog niet bekend. Heeft u interesse bel
Pantein Extra, via 0485 - 84 54 54 of met het landelijke nummer van Vier het
Leven: 035 - 524 51 56. Ook via www.panteinextra.nl/theater blijft u op de
hoogte van de mogelijkheden en activiteiten van Vier het Leven.

<
Natasja Hegeman
Voetreflextherapeut
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 of bel naar Pantein Extra via
telefoonnummer 0485-84 54 54.
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Heeft u er weleens bij stilgestaan wat uw voeten allemaal voor u doen? Ze dragen u de hele dag en
brengen u overal naar toe. Belangrijk dus om goed voor uw voeten te zorgen! Zo werkt u aan uw
algehele gezondheid.

Lief voor uw voeten
Pedicure Benita van Eldijk

Voetreflextherapeut Angy van der Lee

Het is belangrijk om uw voeten de aandacht te geven die ze ver-

depressieve klachten of problemen met de spijsvertering. De be-

dienen, zodat u zonder pijn kunt blijven wandelen of sporten. Of

handeling wordt afgestemd op persoonlijke klachten of wensen.

een lekker dagje winkelen. ‘Voeten zijn vaak letterlijk en figuurlijk

‘Voordat ik aan de slag ga, bespreek ik uitgebreid waar iemand

het ondergeschoven kindje’, zegt pedicure Benita van Eldijk. ‘Ze

last van heeft’, vertelt Angy. ‘En daar richt ik mijn behandeling

worden weggestopt in een paar schoenen en soms wordt er pas

vervolgens op. Het is niet alleen een verwenmoment, er worden

naar omgekeken als iemand flink last krijgt bij het lopen. Dat

ook klachten aangepakt.’

is zonde, want dan ben je eigenlijk al te laat. Het is beter om

Pijn of spanning kunnen hierdoor verminderen en het zelfherstel-

al veel eerder je voeten te verzorgen, om daarmee klachten te

lend vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd. In Egypte en

voorkomen.’

China worden al eeuwenlang mensen op deze manier geholpen,
bij ons is het relatief nieuw. Maar het kan echt veel opleveren

Lichaam en geest Als u goed voor uw voeten zorgt, draagt dat

voor iemand.’

niet alleen bij aan gezonde en mooie voeten, maar via uw voeten
kunt u zelfs aan uw algehele gezondheid werken. Zo wordt bij

Wat kunt u zelf doen?

voetreflextherapie lichaam en geest verzorgd door middel van

• Was uw voeten met een milde zeep en droog ze goed af, met

massage. ‘Het is goed voor uw lichaam en de extra aandacht
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name tussen uw tenen.

zorgt voor heerlijke ontspanning’, vertelt voetreflextherapeut

• Smeer uw voeten dagelijks in met een voetcrème.

Angy van der Lee. De zones in de voet komen overeen met zones

• Draag goed passende schoenen.

in het hele lichaam. Daardoor kan de massage helpen bij aller-

• Door voetgymnastiek blijven uw voeten soepel. Tips voor oefe-

lei verschillende aandoeningen, zoals hoofdpijn, vermoeidheid,

ningen zijn bijvoorbeeld te vinden op www.voetentraining.nl.

Wie zorgt er voor uw voeten?

De pedicure

De podotherapeut

Voor de verzorging van uw voeten kunt u bij de pedicure terecht.

Mensen met voetklachten en klachten aan het bewegings-

Ze verzorgt de voeten, maakt ze mooi en voorkomt klachten door

apparaat kunnen worden behandeld door een podotherapeut.

bijvoorbeeld eelt of likdoorns. Een medisch pedicure weet meer

Rugklachten kunnen bijvoorbeeld ook veroorzaakt worden

van ‘risicovoeten’, zoals voeten die kwetsbaar zijn door reuma,

door afwijkingen aan de voet. Een podotherapeut kijkt hiernaar

diabetes of ouderdom. Ook kan zij een ingegroeide teennagel

en stelt een behandelplan voor. Pantein Extra is momenteel in

behandelen. Een pedicure kan ernstigere problemen signaleren

gesprek met podotherapeuten in de regio. Vanaf december

en zo nodig doorverwijzen naar bijvoorbeeld een podothera-

hopen we deze dienst ook aan te bieden.

peut. Via Pantein Extra vindt u goede (medische) pedicures met
extra aandacht voor ouderen.

De voetreflextherapeut

Steunkousen aan huis

Een voetreflextherapeut werkt met uw voeten, vanuit de ge-

Steunkousen bieden uitkomst bij spataderen en vocht (oedeem),

dachte dat de voeten een weerspiegeling vormen van het hele

kramp, pijn, jeuk of vermoeidheid in benen en armen. De

lichaam. Door reflexzones in de voeten te behandelen, worden

druk van de steunkous zorgt er voor dat er geen oedeem

ook klachten in andere lichaamsdelen aangepakt. Daarnaast is

kan ontstaan, en gaat de verdere ontwikkeling van spataderen

voetreflextherapie ontspannend voor lichaam en geest. U kunt

tegen. Pantein Extra werkt samen met OMS Vermolen. Zij bieden

via Pantein Extra terecht bij goede voetreflextherapeuten in de

de mogelijkheid om voor leden van Pantein Extra steunkousen

regio.

aan huis aan te meten. Aan een huisbezoek zijn voorwaarden
verbonden, Pantein Extra informeert u hier graag over.

Vergoeding

Veel voetzorg wordt vergoed door de verzekering. In sommige gevallen, zoals voor voetreflextherapie, is een aanvullende verzekering nodig. Informeer bij uw behandelaar of zorgverzekeraar.
Voor meer informatie over een van deze diensten of voor het maken van een afspraak kunt u
terecht op www.panteinextra.nl/voetzorg of u belt naar 0485-84 54 54.
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Met zorg bereid.

Speciaal voor u

Probeer nu 5
maaltijden voor
slechts € 19,95!

Inclusief
12 heerlijke
desserts
gratis!

Wat uw woon- of eetsituatie ook is: bij apetito willen we u culinair verrassen.
Laten genieten van gemak… met onze keuze uit 150 vriesverse maaltijden!
5 van deze maaltijden kunt u nu proberen in een proefpakket voor slechts € 19,95.
Bestel en geniet van:
• Nasi goreng met kipsaté
• Macaronischotel
• Runderlapje in jus met bloemkool en aardappelpuree
• Runderhachee met rode kool en aardappelen
• Grootmoeders kippannetje: kippenpoot met groenten en gebakken aardappelen
Gratis aan huis bezorgd en zonder verdere verplichtingen. Bovendien ontvangt u
nu ook nog eens 12 desserts t.w.v. € 12,29 gratis! Leden van Pantein Extra krijgen
10% korting op alle vervolgbestellingen. Dat smaakt naar meer toch?
Eet u natriumarm, vegetarisch of glutenvrij? Ook dat kan.
Ga naar apetito-shop.nl/proefpakket of bel 0800 - 023 29 75 (gratis) en maak uw
keuze. Vermeld bij de bestelling actiecode 109PANTEIN0921. Eet smakelijk!
Deze actie is enkel voor nieuwe klanten en geldig t/m 31 oktober 2021. Kijk voor de overige
voorwaarden op apetito-shop.nl/proefpakket.

www.apetito-shop.nl

Klein hulpmiddel, groot plezier
Er zijn veel kleine hulpmiddelen die het leven wat makkelijker kunnen maken. ‘Ze kunnen ervoor zorgen dat iemand
langer zelfstandig kan blijven. Ze maken soms net dat verschil’, zegt Pauline Veerhoek, ergocoach bij Pantein. ‘Het
gebruik van zo’n klein hulpmiddel, geeft zo een groot plezier.’
Een rollator of traplift is bij de meeste mensen wel bekend.

zijn van anderen’, zegt Pauline. Vaak weten mensen niet

Maar wat doet u als u moeite heeft met dagelijkse hande-

van het bestaan van veel hulpmiddelen. Er zijn wel hon-

lingen? Zoals opstaan of in bed gaan liggen, aankleden of

derden voorbeelden te noemen. Zo biedt een bedbeugel

jezelf verzorgen. Het kan tot frustratie leiden als het niet

extra ondersteuning bij het in en uit bed stappen. Er zijn

meer lukt om dat te doen zoals u gewend bent. Het ligt voor

aankleedstokken die helpen om een blouse of jas aan te

de hand om hulp van anderen te vragen.Toch is dat lang niet

trekken, maar ook een knopendichtmaker. Of wat dacht u

altijd nodig. Er zijn allerlei kleine hulpmiddelen beschikbaar

van aangepast bestek of een ‘bril’ die ervoor zorgt dat de

die het leven net wat makkelijker maken. ‘Ook al kost iets

druppels bij het oog druppelen precies goed vallen.

moeite, het is toch goed om het zelf te proberen. Als u uw
spieren langer niet gebruikt, gaan ze sneller achteruit dan

Ook de hulpmiddelen om steunkousen aan te trekken wer-

u denkt. Elke beweging, elke spier die u aanspant, is pure

ken voor veel mensen uitstekend. ‘Dan hoeft u dus niet te

winst voor het lichaam’, aldus Pauline. ‘Het ontzorgt man-

wachten totdat er iemand van de thuiszorg komt om deze

telzorgers als u iets nog zelf kunt doen. En er is ook minder

aan of uit te trekken. Al deze hulpmiddelen dragen bij aan

kans dat u iets forceert of uzelf pijn doet.’

het behoud van zelfstandigheid en geven iemand wat meer
vrijheid ‘, zegt Pauline. Veel van de handige hulpjes in huis
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Onafhankelijk Een hulpmiddel kan een wereld van verschil

zijn gemaakt door mensen die zelf tegen problemen aanlie-

maken en is een handige oplossing om langer zelfstandig

pen. ‘Het is geweldig hoe inventief mensen zijn en wat voor

te blijven. ‘Tenslotte willen we allemaal het liefst onafhankelijk

mooie oplossingen er worden bedacht.’

1

2

4

5

3

Een hulpmiddel kan
een wereld van verschil
maken en is een
handige oplossing om
langer zelfstandig te
blijven.

Advies krijgen Om erachter te komen welke verschillende

3. Aankleedstok Een aankleedstok helpt als u beperkt mobiel

hulpmiddelen er zijn en hoe u deze moet gebruiken, kunt

bent bij het aankleden zodat dat u zich niet hoeft te bukken.

u terecht bij de zorgwinkels van Medicura. Daar helpen ze

Aan de ene kant zit een ronde haak en aan de andere kant

u graag verder en krijgt u advies over welke hulpmiddelen

een gecombineerde trek- en duwhaak.

een goede oplossing zijn voor uw wensen. U krijgt ook uitleg
over hoe u de hulpmiddelen moet gebruiken.

4. Bedbeugel Een bedbeugel voorkomt dat u uit belt valt
en biedt extra ondersteuning bij het opstaan. Ook kan de

1. Knopenhaak en rits opener/sluiter Een handig hulp-

bedbeugel helpen bij het draaien in bed.

middel om knopen vast te maken en ritssluitingen open en
dicht te maken. Het is voorzien van een roestvrijstalen haak

5. Aantrekhulpmiddel voor elastische kousen

aan de ene zijde, om knopen te sluiten en een C-vormige

De HandyLegs is een innovatief hulpmiddel om zelfstandig

haak voor het openen en sluiten van ritsen.

therapeutische elastische kousen of steunkousen aan- en
uit te trekken. De scharnierwerking van het hulpmiddel kan

2. Druppelbril Met dit hulpmiddel kunt u zonder hulp uw

tijdens de hele handeling aangepast worden aan de om-

eigen ogen druppelen. Deze bril is zo ontworpen dat de

trek van de voet, enkel en het onderbeen. De HandyLegs

meest gangbare flesjes en pompjes in de bril passen en stevig

is met name geschikt voor mensen die slecht bij hun tenen

vastzitten. Kies simpelweg de opening waar het flesje goed

kunnen komen.

in blijft zitten. Wel zo makkelijk en veilig.

Vergoeding?
Hulpmiddelen worden vaak vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook hierover wordt u volledig geïnformeerd en
geadviseerd in de Medicura Zorgwinkel. Medicura werkt nauw samen met ergotherapeuten.
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Heeft u een hulpmiddel nodig?
Leen deze kosteloos bij Medicura!

Bij Medicura kunt u verschillende
medische hulpmiddelen kosteloos
lenen. Ons uitleen assortiment wordt
vergoed door uw zorgverzekeraar als u
voldoet aan de gestelde indicatie eis.
Wanneer u een bestelling plaatst kiest
u zelf wanneer we bij u langskomen!
En de verdere afhandeling met uw
zorgverzekeraar... regelen wij! Dat is wel
zo makkelijk.
! Voor een actueel overzicht van ons

uitleen assortiment verwijzen we u
graag naar onze website.

Thuiszorgwinkels bij u in de buurt
Uden, Nistelrodeseweg 10
Oss, Gezondheidslaan 1
Boxtel, Liduinahof 35
www.medicura.nl
088-007 11 00
info@medicura.nl
advertentie

volop genieten met een

voordeelpartner van Pantein Extra

verse, lekkere &
gezonde maaltijd

3 maaltijden

Food Connect is anders dan gewone bezorgdiensten. Onze maaltijden zijn
vers bereid, gevarieerd en gezond. U proeft dat er met zorg voor u gekookt is
en we bezorgen de gerechten met een glimlach veilig bij u thuis. Stel nu een
proefpakket samen: kies 3 gerechten voor € 15,- of 5 voor € 20,- gratis
bezorgd. U ontvangt een gratis puzzelboek als u binnen 2 weken bestelt.

€15,-

5 voor €20,gratis bezorgd
gratis puzzelboek als u
binnen 2 weken bestelt

runderlapje

kipsaté

rundergehaktbal

veg. pastaschotel

gevulde kipfilet

runderhachee

veg. foe yong hai

spaghetti

zalmfilet

varkenshaasoester

Bestellen? Bel 0888 - 10 10 10 of via www.foodconnect.nl | actiecode: proefpakket adv.
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peErsxootnralijk

Albert Bolten (75) woont met zijn zoon Nick (26) in Oss. Nadat zijn vrouw Wilma overleed, besloot hij actief
te blijven en zich in te zetten voor anderen.

‘We zijn niet alleen op de wereld’
In de woonkamer hangt een schilderij van Wilma in mooie,

Advies en hulp bieden Een paar maanden na het overlijden

heldere kleuren. Alsof ze zo af en toe nog even meekijkt over

van Wilma besluit Albert naar een avond van de lokale vak-

zijn schouder. Albert Bolten ontmoette zijn vrouw toen hij al

bond te gaan. Dat bevalt hem en al gauw wordt hij bestuurslid

wat ouder was. ‘Ik kende Wilma via de scouting, waar we

bij Lokaal FNV Maasland. ‘Ik ben mijn hele leven al lid van

allebei actief waren in het bestuur. Op een gegeven moment

de vakbond en ik heb in allerlei medezeggenschapsorganen

hoorde ik dat zij net als ik ook gescheiden was. Toen zijn we

gezeten. We zijn nu eenmaal niet alleen op de wereld, ik help

eens wat gaan eten.’

anderen graag een handje.’
En zo is hij tegenwoordig consulent werk en inkomen, vice-

Toen ze trouwden was Albert 49 en Wilma 39 jaar. Wilma had

voorzitter van de seniorenafdeling van de FNV en begeleidt

twee dochters uit haar eerdere huwelijk en samen kregen ze

hij keukentafelgesprekken. ‘Toch blijft er genoeg tijd over om

nog een zoon, Nick. Albert: ‘We hebben ooit naar elkaar uit-

lekker te fietsen, een puzzel te maken of een mooie serie te

gesproken dat ik 90 jaar zou worden en zij 80 jaar. Want ze

kijken’

hoefde niet zonder mij verder. Dat is dus heel anders gelopen.’

Net als van de vakbond is Albert ook al jaren lid van Pantein

Ruim vier jaar geleden overleed Wilma aan de gevolgen van

Extra. ‘Je wordt niet pas lid op het moment dat je iets nodig

kanker. Ze was nog geen 62 jaar.

hebt. Je wordt lid voor het geval het ooit nodig mocht zijn.

Ondanks het verdriet om Wilma, wil Albert niet bij de pakken

Zo brak mijn stiefdochter jaren geleden haar been en toen

neerzitten. ‘Dat heb ik aan Wilma beloofd, dat ik actief zou

konden we krukken lenen. Ergens lid van zijn, levert je altijd

blijven en niet alleen thuis zou zitten.’

iets op.’
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Najaarsspuzzel
Streep de woorden uit de lijst weg. Ze kunnen horizontaal, verticaal of diagonaal staan.
Na het wegstrepen blijft er een aantal letters over. Deze vormen de oplossing van de
puzzel.
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Maak kans op 2 dopper flessen,
beschikbaar gesteld door Medicura
t.w.v. €25,00.
U doet mee door de oplossing van
de puzzel voor 1 oktober 2021 te versturen naar extra@pantein.nl of via de
post 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
op onze website bekend gemaakt.
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
De oplossing van de puzzel uit het
vorige magazine is Maaltijdpakket.
De winnaars van deze prijzen zijn:
• De heer Strijbosch, Overloon
• De heer en mevrouw Huitink,
Heesch
• De heer en mevrouw van Erp, Reek
• Mevrouw Kuunders-Rijkers,

aankleedstok

kaartenhouders

rollator

badlift

krukken

scootmobiel

aed

bedbeugel
beugel

bloeddrukmeters
bril

druppelbril

hooglaagbed

14

knoophaak
lens

loeplamp
looprek

penverdikkers
pillendoos
remedie

rolstoel
stok

thermometer

Landhorst
• De heer Michiels, Escharen
• Mevrouw van Goor-van der Locht,
Volkel
Gefeliciteerd!

tillift
tool

wandelstok

*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.

Advertorial

Niet
zomaar
thuiszorg

Niet zomaar thuiszorg
Heeft u zorg nodig? Wij zijn er graag
voor u. Onze thuiszorgteams bieden
verzorging en verpleging aan huis, afgestemd op uw persoonlijke situatie.
Bent u nieuwsgierig en wilt u meer
weten? Bel 0900 - 8803 of kijk op
www.thuiszorgpantein.nl/plaatsen.
Wij gaan graag met u in gesprek.

+

Persoonlijke verzorging

+

Verpleging

+

Terminale zorg

+

Specialistische verpleging

+

Thuisbegeleiding

Cliënten geven ons een 8,5 op ZorgkaartNederland

0900 - 8803 / www.thuiszorgpantein.nl

Pantein Extra maakt uw leven makkelijker
Als lid van Pantein Extra kunt u gebruik maken van onderstaande diensten aan huis:

Korting

Persoonlijke verzorging

Handig aan huis

Ontspanning

• Audicien

• Belastingservice

• Begeleid theaterbezoek

• Geselecteerde zwembaden

• Kapper

• Budgetcoach

• Dagtochten

• Gossimijne restaurants

• Kledingservice

• Computerservice

• Gezelschap en ondersteuning

• Gratis uitleen loophulpmiddelen

• Maaltijdservice vriesvers

• Dakgootreiniging

• Massage

• Medicura zorgwinkels

• Maaltijdservice koelvers

• Fietsenmaker

• Reizen met zorg

• Notaris

• Mondzorg

• Glazenwasser

• Schoonheidsbehandeling

• Restaurant Maasziekenhuis

• Opticien

• Klussenservice

• Voetreflextherapie NIEUW

• Restaurants geselecteerde zorgcentra

• Pedicure

• Mantelzorgmakelaar

• Rijbewijskeuring

• Pruikenservice

• Professional organizer

• Schadeverzekeringen

• Sociale alarmering

• Schilderservice

• Zorgverzekering VGZ en CZ

• Steunkousen

• Tuinservice

• Vietsplan

• Steunzolen

• Verhuisservice

• Zie-ZOO

• Geselecteerde klassieke concerten

• Witgoedreparatie NIEUW

Leden werven leden
Hoe meer leden, hoe meer we kunnen doen voor u in de vorm van nieuwe diensten en voordelen.
Uw aanbeveling kan daarbij helpen. Kent u iemand die wel wat hulp in en om huis kan gebruiken via Pantein Extra?

!

Via onderstaande bon kunnen nieuwe leden zich aanmelden.

Gegevens nieuw lid - doorlopende machtiging
Hierbij machtig ik Pantein Extra, Dokter Kopstraat 2, 5835 DV Beugen, om tot wederopzegging, met ingang van 2021
voortaan de contributie van mijn bankrekening af te schrijven.
Naam													m/v
Straat
Postcode/Plaats
Geb. datum							Telefoonnummer
E-mailadres
IBAN bankrekeningnr

Stuur deze ingevulde bon naar: Pantein Extra, Antwoordnummer 10023, 5830 VE Boxmeer. Een postzegel is niet nodig.
Aanmelden kan ook via www.panteinextra.nl/lid-worden of extra@pantein.nl. De machtiging kan te allen tijde worden ingetrokken. U heeft 56 dagen de gelegenheid
om uw bank het bedrag terug te laten boeken. De leveringsvoorwaarden van Pantein Extra vindt u op onze website. Incassant ID: NL85ZZZ410843210000

!

Datum								Handtekening

