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Ik ben lid van 
Servicepaspoort 
omdat...

 ‘ik via de Compaan makkelijk 
met familie in Zweden contact 

kan houden’
Mevrouw C. Oostdam (87) 

{paspoort}



H‘Hij die een tuin plant, plant geluk,’ luidt een 
Chinees gezegde. Zelf zaaien en zien hoe een 
bloem of groente zich ontpopt is ontzettend 
leuk. Onderhoud aan groen zorgt bovendien 
voor een gezonde portie lichaamsbeweging. 
Als het wieden van onkruid en snoeien wat 
lastiger worden, kunt u toch nog van uw eigen 
tuin genieten door een tuinman of hovenier 
in te schakelen. Of u kunt een stapje verder 
gaan en kiezen voor sierbestrating om daarop 
plantenbakken en bloempotten te zetten. Via 
Servicepaspoort kunt u gemakkelijk in contact 
komen met de juiste professionals voor de 
klus. Maar het wonen in een huis met een ei-
gen tuin is gelukkig geen vereiste om van een 
gezellige groene zomer te genieten. Want mis-
schien verhuist u binnenkort naar een appar-
tement of woont u er al. Het balkon kan dan 
worden opgevrolijkt met bloeiende planten in 
hangbakken. Ook het kweken van kruiden en 
groenten die relatief weinig ruimte innemen 

is een leuke optie. Maar als u van tuinieren én 
van gezelligheid houdt, dan kunt u het best 
meedoen met een van de vele stadstuinpro-
jecten die Haarlem telt.

Zintuigentuinen
Mogelijkheden om van het groen te genieten 
en om gelijkgestemden te treffen, kunt u vinden 
op de website www.haarlemgroener.nl. Hier 
vindt u informatie over de vele succesvolle 
stadstuinprojecten die de laatste jaren in Haar-
lem en omgeving zijn ontwikkeld. Er zit vast 
iets voor u bij. Zo is er de Zintuigentuin van 
Stichting Zaaigoed. Zaaigoed runt verschil-
lende projecten voor ouderen met en zonder 

‘Hij die een tuin plant, plant geluk’

dementie. In de Zintuigentuin kan de natuur 
worden beleefd door aan bloemen te ruiken, 
u kunt kleurenpracht zien en blaadjes horen 
ruisen. De Zintuigentuin is nu nog klein en is 
gevestigd in de stadstuin Delfts Groen, maar 
vanaf voorjaar 2018 wordt het groots aange-
pakt bij Volkstuindervereniging Zonder Wer-
ken Niets. Ook vindt u een Zintuigentuin in het 
PermacultuurCentrum Haarlem. De Stichting 
Zaaigoed is ook in de wintermaanden actief 
geweest en heeft duizend geurzakjes met la-
vendel uitgedeeld in woonzorgcentra van 
Zorgbalans. Met dank aan de vele vrijwilligers 
die de zakjes hebben gemaakt en gevuld! Kijk 
voor een overzicht van de projecten eens op 
www.stichtingzaaigoed.nl.

De natuur maakt gelukkig. Of u 
nu rustig wilt relaxen tussen de 
bloemen en de planten of liever 
actief bezig bent in de buitenlucht, 
genieten van groen kan op veel 
manieren. Zelfs als u geen eigen 
tuin (meer) heeft. Wist u bijvoor-
beeld dat er in Haarlem en 
omstreken talloze openbare 
tuinprojecten zijn waar u uw 
groene vingers aan het werk 
kunt zetten?

{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN

STADS-
TUINIEREN
Gezond en héél 

gezellig
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Doe-tuinen
Voor wie actiever is, en veel plezier en vol-
doening haalt uit het verbouwen van eigen 
kruiden en groenten, zijn Doe-tuinen interes-
sant. Voor € 25,- per jaar stelt de organisatie 
een stukje grond van ongeveer 25 vierkante 
meter ter beschikking dat naar eigen inzicht 
kan worden ingericht. De Haarlemse Doe-
tuinen beslaan maar liefst zeven tuincom-
plexen in de stad, met in totaal zo’n vijfhon-

DOP UW EIGEN BOONTJES
Een leuk idee: kweek uw eigen 
sperzieboontjes op uw balkon! In 
de periode van half mei tot half juni 
zaait u per pot meerdere – 3 à 4 – 
zaden in potgrond vermengd met 
compost op een zaaidiepte van 4 
centimeter. Plaats de potten op een 
zonnige plaats waar ze beschermd 
zijn tegen de wind. Na ongeveer 50 
tot 60 dagen zijn de boontjes rijp om 
geoogst te worden. Om zoveel mo-
gelijk boontjes te kunnen oogsten 
moet u de plant regelmatig plukken. 
Dan worden steeds nieuwe boon-
tjes aangemaakt. Eet de boontjes 
direct na het plukken. Let op: voor 
teelt in potten zijn alleen lage sper-
ziebonen geschikt. U kunt dus geen 
stokbonen gebruiken. Voor meer 
info www.moestuininpotten.nl.

HOVENIERS EN 
SIERBESTRATERS
Wilt u graag van uw tuin blijven 
genieten en is er professionele hulp 
bij nodig? Af en toe iemand nodig die 
bijvoorbeeld het gras maait? Of bent 
u misschien zelfs wel toe aan een 
heel nieuw ontwerp? De hoveniers 
en sierbestraters van Servicepas-
poort weten raad. Bel voor meer 
informatie met Servicepaspoort  
via 023 - 8 918 440 of kijk op  
www.servicepaspoort.nl onder de 
kopjes aanbod/hovenier en aanbod/
tuinonderhoud-en-ontwerp.

tuur bij te brengen. De tuinen draaien vol-
ledig op vrijwilligers. Honden zijn meestal 
niet toegestaan, het gebruik van bestrijdings-
middelen evenmin. Ook dient u er rekening 
mee te houden dat er wachtlijsten zijn voor 
de Doe-tuinen. Kijk voor mee informatie op  
www.doetuinenhaarlem.nl. 

Biologisch oogstaandeel
Gaat een eigen tuin huren u iets te ver maar 
wilt u wel de vruchten (of groenten) ervan 
plukken? Overweeg dan eens een oogstaan-
deel. U koopt voor een vast bedrag letterlijk 
een stukje van de oogst. Verschillende tuin-
derijen in en om Haarlem bieden deze moge-
lijkheid aan. Meehelpen op de tuin kan, maar 
is niet verplicht. Stichting De Nieuwe Akker 
is de initiatiefnemer van drie locaties waar 
volop biologische producten worden geteeld, 
te weten Moestuin Leyduin, Wij Telen Groente 
Op het Land en Wij Telen Groente In de Kas. 
Een oogstaandeel begint bij € 250,-. Hiervoor 
mag u gedurende het seizoen elke week zelf 
groente zoals bonen, wortels, spruiten, prei, 
bieten en peultjes oogsten. Heeft u zin om mee 
te werken, dan kunt u aan de slag onder de 
bezielende leiding van een tuinder. Hoe lang 
en hoe vaak is aan u. Ervaring is geen vereiste, 
wel moet een zekere fysieke inspanning na-
tuurlijk mogelijk zijn. Het werken op een tuin-
derij kan een uitkomst zijn voor groenliefheb-
bers die vroeger een (volks)tuin hebben gehad 
maar de zorg daarvoor om de een of andere 
reden niet meer kunnen of willen dragen. Het 
aardige aan de gedeelde verantwoordelijkheid 
voor de gewassen is dat bij afwezigheid door 
vakantie of ziekte alles gewoon doordraait en 
er evengoed wordt geoogst. Benieuwd gewor-
den? Kijk eens op www.wijtelengroente.nl en 
www.moestuinleyduin.nl. De tuinderijen zijn 
ook toegankelijk voor alleen een bezoekje. 

Gemeenschappelijk tuinieren 
Het PermacultuurCentrum is niet alleen de 
plek waar de Zintuigentuin zich bevindt, maar 
eveneens een locatie om gemeenschappelijk 
te tuinieren. Deelname is gratis en deelnemers 
delen in de oogst. Alleen een bezoekje brengen 
is ook mogelijk. Voor meer informatie kijkt u 
op www.permacultuurcentrum.nl. 

derd moestuintjes. Het zelf verbouwen van 
groenten is al een feestje op zich, maar de 
Doe-tuinen zijn ook ideale plekken om an-
deren te ontmoeten. Een gezellig praatje is 
er nooit ver weg. De tuintjes zijn eveneens 
heel geschikt voor (groot)ouders om samen 
met (klein)kinderen bij te houden. Niet al-
leen worden de werkzaamheden gedeeld, 
ook is een Doe-tuintje een leuke manier om 
kinderen spelenderwijs de liefde voor de na-

‘Elke week de 
oogst ophalen’ 

Groene vingers in Bloemendaal
Een oogstaandeel kunnen geïnteresseerden 
ook kopen bij de zelfoogsttuin in Bloemendaal. 
Op landgoed de Denneheuvel ligt De Ark. Hier 
verbouwen mensen met een (lichte) beperking 
onder begeleiding gewassen. Een oogstaan-
deel koopt u hier voor € 225,-, waarna u ge-
durende het hele seizoen per week gemiddeld 
vier of vijf biologisch geteelde groenten kunt 
ophalen. Meewerken mag, maar hoeft niet. 
Voor meer informatie: www.tuinderijdeark.nl.  
Op de grens van Overveen en Bloemen-
daal ten slotte vinden we het Landje van de 
Boer. Dit is een ‘van-grond-tot-mond’-project 
waarbij mensen kunnen zien hoe iets groeit en 
kunnen proeven hoe het smaakt. Op de web-
site  www.landjevandeboer.nl vindt u meer 
informatie en kunt u zich aanmelden voor de 
gratis nieuwsbrief om op de hoogte te blijven 
van cursussen en activiteiten, van het vlech-
ten van wilgenschermen tot aanschuifmaal-
tijden. Soms zijn er lastminuteklussen zoals 
het snoeien van leibomen of het oogsten van  
appels of plukken van bessen.

‘Op de tuin is een gezellig praatje 
nooit ver weg’
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D

Iedereen 
altijd nabij

De Compaan is een computer in tabletvorm. 
Er zijn niet veel handelingen vereist voor 
beeldbellen, berichtjes uitwisselen en foto’s en 
video’s ontvangen. Is uw zicht wat slechter? 
Geen probleem. De Compaan heeft een aan-
gepast lettertype en relatief grote toetsen. U 
kunt de Compaan gewoon aan laten staan. Als 
er een berichtje binnenkomt of iemand pro-
beert op een andere manier contact met u op 
te nemen, dan hoort u een piepje. 

Contact met anderen
Het gebruik van de Compaan kan de sociale 
cohesie versterken; zo kunt u via de Compaan 
in contact komen met leuke initiatieven die 
het ontmoeten van anderen bevorderen zoals 
Haarlem Ontmoet (www.haarlemontmoet.nl) 
en BUUV (www.buuv.nu). De gemeente Haar-
lem ondersteunt senioren die de Compaan 
willen gaan gebruiken. Zij kunnen de Com-
paan een half jaar gratis testen en daarna voor 
een gereduceerde prijs van € 149,- overnemen. 
Daarna kost de Compaan-dienstverlening  
€ 12,95 per maand. Leden van Servicepaspoort 
krijgen na de kosteloze testperiode nog eens 
10% korting op de Compaan-dienstverlening 
en betalen slechts € 11,65 per maand.

Ook benieuwd?
Heeft u zin om de Compaan 
eens uit te proberen? Neem 
dan contact op met de Compaan 
via 088 - 1 450 123 of kijk voor meer informatie 
op www.uwcompaan.nl/haarlem 

Altijd eenvoudig in contact met 
uw familie en bekenden. Ook 
als ze aan de andere kant van 

de wereld wonen. Het kan met 
de Compaan: een tablet die een-

voudig is in gebruik. U kunt de 
Compaan nu een half jaar gratis 
proberen en als het bevalt krijgt 

u als lid van Servicepaspoort 
daarna nog eens 10% korting. 

{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN
{fotografie} DE BEELDREDAKTIE

Mevrouw Oostdam
Werken met de Compaan is vooral erg leuk. 
Met de technieken van nu staat u heel simpel 
in contact met familie, vrienden en bekenden. 
Voor mevrouw Oostdam (87) is dat een echte 
uitkomst. Zij kreeg de tablet begin dit jaar uit-
gereikt door wethouder Jur Botter van de ge-
meente Haarlem. ‘Mijn dochter woont in Zwe-
den. Via de Compaan kan ik met haar en mijn 
kleinkinderen beeldbellen. Het is erg leuk dat 
ik hen kan zien en zo op de hoogte kan blijven.’

Contact met Servicepaspoort
U heeft met de Compaan extra gemakkelijk 
toegang tot de website van Servicepaspoort. 
Daardoor kunt u er als lid eenvoudig uw maal-
tijden mee bestellen, de was mee regelen of 
een pedicure aan huis laten komen. Maakt u 
gebruik van huishoudelijke ondersteuning van 
Zorgbalans? Dan kunt u via een speciale knop 
gemakkelijk uw vakantie of afwezigheid door-
geven. Een ‘bel-mij-terugverzoek’ opgeven is 
ook mogelijk. Een medewerker neemt dan bin-
nen 24 uur contact met u op. Om de kwaliteit 
van zorg te verbeteren, kan Zorgbalans via de 
Compaan ook contact met u opnemen om de 
geleverde zorg te evalueren. 

Mevrouw Oostdam samen met familie

Tuinset
in etui

{stijlvol}
Met Sagaform komt u ook 
stijlvol voor de dag bij het 
tuinieren. Met deze 3-delige 
tuinset heeft u alles bij de 
hand voor het kleine werk, zoals het poten van een plantje, het 
losmaken van wat grond en het verwijderen van onkruid. Deze 
set bestaat uit twee formaten schepjes en een vork in een leuke 
en handige etui. Leden van Servicepaspoort betalen geen € 19,99, 
maar € 14,99 inclusief verzendkosten. Bestellen via de webshop 
www.servicepaspoort.nl/webshop*

€5
KORTING

Portemonnee
By LouLou
{clutch}

De zomer komt er weer aan! Tijd voor een nieuwe garderobe en 
dus ook een nieuwe portemonnee. Met deze New York XS por-
temonnee van By LouLou kunt u voor de dag komen! Een kleine 
portemonnee met plek voor uw smartphone in het middelste vak, 
een ritsvak aan de achterkant en verschillende vakjes binnenin. 
De portemonnee wordt geleverd met een handige clutchgreep, 
zodat u de portemonnee ook kunt gebruiken als clutch voor een 
feestje. De afmetingen zijn 14,5 x 9 x 2,5 cm en u kunt kiezen uit 
de kleuren fuchsiaroze, navyblauw of taupe. Leden van Service-
paspoort betalen geen € 44,95, maar € 34,95 inclusief verzendkos-
ten. Bestellen via de webshop www.servicepaspoort.nl/webshop*

€10
KORTING€10

KORTING

Minikas 
voor kruiden 

{glazen stolp}

De Sagaform-minikas voor kruiden is een 
broeikasje met een bijzonder mooie vorm-
geving. Deze miniserre bestaat uit een 
voet van geglazuurd aardewerk en een 
glazen stolp. Deze stolp zorgt ervoor dat 
warmte en vocht beter behouden wor-
den, waardoor uw kruiden en planten flo-
reren. De hoogte is 23 cm en de diameter 
11 cm. Leden van Servicepaspoort betalen 
geen € 24,95, maar € 19,95 inclusief ver-
zendkosten. Bestellen via de webshop  
www.servicepaspoort.nl/webshop*
 

___________

‘Als we wisten wat we deden, 
heette het geen onderzoek’

ALBERT EINSTEIN, THEORETISCH
NATUURKUNDIGE (1879-1955)__________

Windlicht
Zomeravonden
{vaas}

Nog even en we kunnen weer genieten van de lange zomeravon-
den buiten op het terras. Maak het ook ’s avonds gezellig met een 
mooi windlicht van Leonardo. Dit windlicht van de Ferrara-col-
lectie heeft een matte afwerking, waardoor het net iets anders is 
dan andere windlichten. U kunt hem natuurlijk ook gebruiken als 
vaas. De hoogte is 21 cm en u kunt kiezen uit de kleuren beige, bruin 
of turquoise. Leden van Servicepaspoort betalen geen € 34,95, 
maar € 24,95 inclusief verzendkosten. Bestellen via de webshop 
www.servicepaspoort.nl/webshop*

*Voor deze aanbie-
dingen geldt zolang de 

voorraad strekt, niet geldig 
in combinatie met andere 
kortingen of aanbiedingen. 
Houd uw lidmaatschaps-

pas bij de hand.

Direct voordeel {geknipt}

€5,-
KORTING
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A‘Als mensen “woningontruiming” horen, den-
ken ze vaak aan gedwongen uitzetting, terwijl 
dat iets compleet anders is,’ vertelt Desiree 
Gravekamp. ‘Wij ontzorgen mensen bijvoor-
beeld als ze kleiner gaan wonen, te maken 
krijgen met een spoedverhuizing of verhuizen 
naar een zorginstelling.’ Dat Desta Woning-
ontruiming mensen in vervelende situaties 
toch blij kan maken, is wat hun werk zo leuk 
maakt, volgens Desiree. ‘Onlangs moest in kor-
te tijd een appartement van een woningcor-
poratie worden opgeleverd nadat de bewoner 
plotseling was overleden. De familie was zo 
dankbaar dat wij hen dit werk uit handen kon-
den nemen dat ik spontaan een knuffel kreeg!’

Zelf overal bij
Desiree en Mark doen alles zelf. Hij op de 
werkvloer met een team vaste medewerkers 
en zij in het klantencontact. ‘Een verhuizing 
is voor mensen vaak een emotionele en span-
nende gebeurtenis. Tijdens de kennismaking 
neem ik de tijd en vertel hoe wij werken. Ge-
detailleerd leg ik gemaakte afspraken vast. De 
klant weet zo precies wat hij kan verwachten.’ 
Mark vult aan: ‘Tegelijkertijd is dit verslag een 
uitgebreide briefing voor ons op de werkvloer 
tijdens de verhuizing of ontruiming.’

Nieuw leven geven
Als mensen kleiner gaan wonen, zijn er vaak 
dingen over. Desta Woningontruiming pro-
beert daar zoveel mogelijk een nieuwe be-
stemming voor te vinden. ‘Als je jarenlang zui-
nig op je spullen bent geweest, wil je toch niet 
dat het in zo’n graaibak voor de deur wordt 
gegooid?!’ Meubelen gaan naar een niet-com-
merciële kringloopwinkel waar mensen met 
een beperking werken. Lp’s naar ‘Vinyl voor 
Elkaar’, dat zorgt dat de opbrengst ten goede 
komt aan kinderen die een beetje extra hulp 
goed kunnen gebruiken. ‘Wij attenderen klan-
ten op waardevolle spullen en regelen zo no-
dig dat deze geveild worden of schakelen een 
Marktplaatshelper in die zorgt voor de (online) 
verkoop.’

Stapje meer
Een verhuizing of ontruiming geeft vaak rom-
mel. ‘Wij zorgen dat de woning, maar ook de 
stoep of galerij voor de woning, altijd netjes 
wordt achtergelaten. In geval van een huur-
woning verwijderen wij de vloerbedekking, 
vullen gaatjes of schilderen door nicotine 
aangetaste muren weer wit. Ook kunnen we 
aanwezig zijn bij de inspectie als bijvoorbeeld 
familie ver weg woont of regelen dat geleende 
zorgmaterialen worden opgehaald door de 
Thuiszorgwinkel.’ Alles is bespreekbaar en 
voor elk probleem wordt gezocht naar een 
passende oplossing. ‘Wij willen mensen graag 
het gevoel geven dat het werk bij ons in goede 
handen is. Ons motto is niet voor niets: “hart 
voor mens en boedel!”’

‘Je wilt toch dat 
er zorgvuldig met 
je spullen wordt 

omgegaan?!’

Alles draait om vertrouwen
Ook Desiree en Mark zien dat mensen meer 
en meer zelf hun zorg moeten organiseren, al 
dan niet met hulp van familieleden, vrienden 
en mantelzorgers. ‘Als blijkt dat het toch no-
dig is om een betaalde dienst in te schakelen, 
wil je wel dat die betrouwbaar is.’ De reden 
dat Desta Woningontruiming zijn diensten via 
Servicepaspoort aanbiedt, heeft voor Desiree 
en Mark alles te maken met de zorgvuldige 
manier waarop leveranciers worden geselec-
teerd. ‘Kwaliteit en eerlijkheid staan daarin 
voor Servicepaspoort voorop. Dat is precies 
wat wij nastreven in ons werk. Alles draait 
daarin om vertrouwen. Ooit kwamen we in 
een huis waar de overleden vrouw van een 
blinde opdrachtgever op de gekste plekken 
geld had bewaard. Alles hebben we verzameld 
in een grote emmer en aan haar echtgenoot 
overhandigd.’

Trouwring en manuscript
Bijzondere verhalen heeft Desiree Gravekamp 
genoeg. ‘Mensen met dementie raken gemak-
kelijk sieraden of geld kwijt in hun woning. 
Een paar jaar geleden vertelde een dochter 

dat ze de trouwring van haar overleden vader 
kwijt was. Ze had zelf al het hele huis onder-
steboven gekeerd zonder resultaat. Wij zijn 
vervolgens extra alert door de boedel heen 
gegaan, maar ook wij vonden in eerste instan-
tie niks. Tot de bank werd opgetild en de ring 
eruit viel! Ik vind het onbetaalbaar om dit dan 
terug te kunnen geven.’ Ook zaken die niet in 
geld zijn uit te drukken worden soms tijdens 
het werk gevonden. Mark: ‘Zoals een manus-
cript dat iemand al jaren kwijt was en boven 
op de kast bleek te liggen. Het geeft echt zo’n 
kick als je dit kunt overhandigen.’

VERTROUWEN
‘Wij hebben hart voor mens 

en boedel’
‘Mensen ontzorgen en praktische oplossingen bieden is wat Servicepaspoort 

en ons bedrijf delen.’ Desiree Gravekamp runt samen met haar man 
Mark Desta Woningontruiming, dat woningen leegruimt, verhuizingen regelt 

en uitvoert en inboedel tijdelijk opslaat. ‘Betrokkenheid en vertrouwen is 
waar alles om draait voor ons.’ Desta Woningontruiming uit Hoofddorp 

is een van de nieuwe leveranciers van Servicepaspoort. 
{tekst} LÉONIE DE BOER
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MEER VERHUISSERVICES:
De volgende aanbieders van 
verhuisservice heeft Servicepaspoort 
voor u geselecteerd en bieden  
aantrekkelijke kortingen:

DESTA WONINGONTRUIMING
Middelplaten 21, Hoofddorp
www.desta-woningontruiming.nl,  
info@desta-woningontruiming.nl, 
085-0707000, 023-5762397

DE KLEINE VERHUIZER
Ampèrestraat 9, IJmuiden 
www.kleineverhuizer.nl, 
info@kleineverhuizer.nl, 0255-537532

BRAKENHOFF VERHUIZINGEN
Kanaalweg 51, Beverwijk   
www.brakenhoff.nl, info@brakenhoff.nl, 
0251-268230

KLUSUP
Entrada 544 Amsterdam
www.klusup.nl, hallo@klusup.nl, 
085-4019796

Zie ook: www.servicepaspoort.nl/ 
aanbod/verhuisservice

http://www.desta-woningontruiming.nl
mailto:info@desta-woningontruiming.nl
http://www.kleineverhuizer.nl
mailto:info@kleineverhuizer.nl
http://www.brakenhoff.nl
mailto:info@brakenhoff.nl
http://www.klusup.nl
mailto:hallo@klusup.nl
http://www.servicepaspoort.nl/aanbod/verhuisservice
http://www.servicepaspoort.nl/aanbod/verhuisservice


Leontine Trijber heeft een prachtig 
boekje “Je bent goud waard” ge-
schreven. Voor iedereen die gelooft 
in een vriendelijke samenleving 
en die nieuwsgierig is naar hoe 
je menswaardiger om kunt gaan 
met kwetsbaarheid waaronder 
dementie. Het is bedoeld als troost, 
eyeopener, houvast en handrei-
king. Het staat boordevol tips en 
suggesties over Durf & Plezier, het 
Goede Doen voor mensen met een 
haperend brein en hun naasten.

MMet de jaren kunnen de gezondheid en da-
gelijkse zelfredzaamheid van mensen afne-
men. Kwetsbare mensen met veelal fysieke 
beperkingen die behoefte hebben aan een 
zinvolle invulling van de dag zijn welkom in 
Dagcentrum Velserduin en Dagcentrum Bel-
levue van Zorgbalans. Voor alleenwonende 
ouderen betekent dit een dag gevuld met 
gezellige sociale contacten. Als u een part-
ner heeft die thuis voor u zorgt, kan deze 
even worden ontlast en tijd besteden aan ei-
gen activiteiten. Naast beide dagcentra heeft 
Zorgbalans ook Ontmoetingscentra voor 
kwetsbare ouderen waaronder mensen met 
een haperend brein. 

Waar staan de dagcentra 
van Zorgbalans voor:

Samen plezier
Koffie drinken, bewegen, wandelen, hand-
werken, eten, spelletjes doen, een groepsge-
sprek: voor gezelligheid en plezier maken is 
volop ruimte. We maken regelmatig uitstap-
jes naar een museum en restaurant, of koken 
zelf een warme maaltijd. Gezond bewegen 
vinden wij ook erg belangrijk. Als het weer 
het toelaat doen we dat buiten of anders 
binnen in de fitnesszaal. Als u zelf suggesties 
voor bezigheden heeft staan wij open voor 
nieuwe ideeën. 

Individueel afgestemd
Een regelmatig bezoek aan een dagcentrum 
van Zorgbalans kan u ook thuis helpen bij 
het vasthouden van een dagritme. De activi-
teiten en behandeling worden afgestemd op 
uw individuele behoefte. U kunt vier dagen 
per week bij ons terecht, ook voor behan-
delingen van de fysiotherapeut, ergothera-
peut, psycholoog of diëtist. 

Voor wie?
Iedereen is welkom. Wij ontvangen u graag 
voor een of meerdere dagen of dagdelen bij 
de dagcentra van Zorgbalans. Wij kunnen 
helpen bij de aanvraag.

Contact
Wilt u meer informatie  over  Dagcentrum 
Velserduin, Dagcentrum Bellevue of sfeer-
proeven? U bent van harte welkom voor een 
kopje koffie of een rondleiding, ook in onze 
Ontmoetingscentra.

Gezelligheid en sociale contacten
Doe alsof u thuis bent

Lingerie
Thuisbezorgd

{dames en heren}

Welkom bij Body’s Freedom, 
de thuisservice van lingerie, 
ondergoed en nachtkleding 
voor dames en heren. Kim 

Postma verkoopt vanuit en aan huis, zodat u niet 
meer de deur uit hoeft. Normaal krijgt u 5% korting 

op uw bestelling of aankoop. Tegen inleveren van 
deze bon krijgt u eenmalig 50% korting, zodat  

u kennis kunt maken met Body’s Freedom. Bel met 
06-14613130 of neem een kijkje op 

www.bodysfreedom.wixsite.com/lingerie 
Vul hier uw lidmaatschapsnummer 

in van Servicepaspoort:

___________

‘Of we 
vinden 
een weg,

of we 
maken 
er een’
HANNIBAL,

 VELDHEER UIT 
CARTHAGO 

(247-183 VOOR 
CHRISTUS)__________Tuin en dier

Service
{deskundig advies}

Welkoop is het adres voor tuin en dier. 
Dat merkt u als u de ruim opgezette 
winkel in Santpoort-Noord binnen-
loopt, maar ook via het internet kunt 
u uw bestelling plaatsen. Deze wordt 
gratis bij u thuisbezorgd vanaf € 40,-. 
Bij Welkoop vindt u alles voor uw tuin, 
kleding voor werk en vrije tijd en een 
ruim assortiment aan dierenvoeding 
en –verzorgingsproducten. Alles tegen 
een eerlijke prijs, met deskundig advies 
en service die net een stapje verder 
gaat. Tegen inlevering van deze bon 
ontvangen leden van Servicepaspoort 
éénmalig 15% korting op één artikel 
naar keuze.* www.welkoop.nl
*De actie loopt tot en met 31 juli 2018. Uit-

sluitend geldig in de Welkoop-winkel aan de 

Hagelingerweg 210 in Santpoort-Noord. Geldt 

niet voor sierbestrating en tuinhout.

Brood 

Dagelijks knispervers
Broodbezorgservice Bready bezorgt dagelijks knisper-
vers brood, bij u aan de deur, zonder dat u uit uw bed 

hoeft te komen. Uw bestelling wordt ’s nachts vers 
gebakken en de volgende ochtend vóór 07.00 uur door 

een fietskoerier geleverd. Er wordt niet aangebeld, 
maar de bestelling wordt aan de deurknop gehangen. 

En voor de voordeuren zonder greep heeft Bready een 
ingenieus ophangsysteem voor de brievenbus bedacht. 

Er wordt iedere dag van de week bezorgd en u kunt 
kiezen uit maar liefst 30 broodproducten. Lekker mak-

kelijk toch? Probeer het een keer, u zit nergens aan vast. 
Kijk voor meer informatie op www.bready.nl

U ontvangt 
ter introductie 
eenmalig 50% 
korting op 
het duurste 
product 
van uw 
bestelling.

Ongedierte
Kwaliteit

{bestrijden}
Heeft u last van ongedierte, 
zoals muizen, ratten, houtworm, 
vlooien, kruipende insecten of 
wespen? U kunt Hexapoda in-
schakelen om de bestrijding van 
ongedierte te laten uitvoeren. 
Hexapoda staat voor kwaliteit. 
Dat betekent dat het werk op een 
nette manier wordt afgehandeld 
naar tevredenheid van de klant. 
Naast service aan huis levert 
Hexapoda producten waar u 
zelf mee aan de slag kunt. 
Leden van Servicepaspoort 
ontvangen 10% korting.* 
Bel voor meer informatie 
met Servicepaspoort via 
023 – 8 918 440 of kijk op 
www.hexapoda.nl  
*De korting geldt alleen op de 

diensten, niet op de producten.
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{extra}

DAGCENTRUM VELSERDUIN
IJmuiden Telefoon: 0255 – 562 182
dagcentrumvelserduin@zorgbalans.nl

DAGCENTRUM BELLEVUE
Gevestigd in revalidatiecentrum Zuider-
hout Haarlem Telefoon: 023 – 8 913 542 
dagcentrumzuiderhout@zorgbalans.nl

ONTMOETINGSCENTRA:
Deze zijn gevestigd op negen locaties 
in Hillegom, Heemstede, Haarlem, 
Bloemendaal, Velserbroek, Zandvoort en 
IJmuiden.  U kunt hierover meer infor-
matie inwinnen bij de Zorgcentrale van 
Zorgbalans via 023 – 8 918 918

{geknipt} Vakmensen aan huis 

15%
KORTING

10%
KORTING

50%
KORTING

http://www.bodysfreedom.wixsite.com/lingerie
http://www.bready.nl
http://www.hexapoda.nl
mailto:dagcentrumvelserduin@zorgbalans.nl
mailto:dagcentrumzuiderhout@zorgbalans.nl




1. WANNEER MOET IK  
NAAR DE AUDICIEN?

MENNO COLEN, Manager  
Thuisservice Beter Horen:
 
‘In Nederland zijn ongeveer 1,5 miljoen slecht-
horenden. Een veelvoorkomende oorzaak van 
gehoorverlies is ouderdom. Maar ook lawaai, 
medicijngebruik, oorontsteking of bepaalde 
aandoeningen kunnen gehoorverlies met zich 
meebrengen. Gehoorverlies komt meestal heel 
geleidelijk. Iemand die minder is gaan horen, is 
zich daar niet altijd van bewust. Ouderen stel-
len hun eerste bezoek aan de audicien soms 
ook jarenlang uit. Dat is erg jammer want wie 
bijvoorbeeld de gesprekken om zich heen niet 
meer goed hoort, kan daardoor sociaal geïso-
leerd raken. Ook kunnen door slechthorend-
heid gevaarlijke situaties ontstaan. Bent u uw 
radio of tv steeds harder gaan zetten? Hoort u 
het ene geluid te hard en het andere te zacht? 
Wordt het steeds moeilijker te bepalen waar 
een bepaald geluid vandaan komt? Dan is het 
raadzaam eens contact op te nemen met een 
van onze audiciens, om een hoortest te laten 
doen. Een hoortest is bij Beter Horen altijd 
gratis, via www.beterhoren.nl kunt u ook 
een online gehoortest doen. Kunt u moeilijk 
naar de winkel komen? Beter Horen heeft een 
unieke Thuisservice en informeert u vrijblij-
vend naar de mogelijkheden bij u aan huis. 
U kunt ons bereiken op 0800-1200 159 via  
www.beterhoren.nl.’

3.  HOEVEEL VERGOEDT  
DE VERZEKERAAR VOOR 
EEN HOORTOESTEL?

BEN ZANDBERGEN, Zilveren Kruis:

‘Bent u 18 jaar of ouder en gaat het om een 
gewoon hoortoestel, dan wordt dit vergoed 
vanuit de basisverzekering.* Er geldt echter 
wel een wettelijke eigen bijdrage. De hoogte 
hiervan is afhankelijk van het type toestel 
en de audicien.  Bij een door ons gecontrac-
teerde audicien (zoals Beter Horen) kunt u 
een - standaard - hoortoestel  in feite ‘lenen’ 
en dan bedraagt deze bijdrage 25% van het 
afgesproken tarief. Het voordeel van een toe-
stel lenen bij een gecontracteerde audicien is 
dat dit geen invloed op uw eigen risico heeft. 
(In 2018 bedraagt het verplicht eigen risico  
€ 385,-.) Bij een audicien waar wij géén contract 
mee hebben ‘koopt’ u een hoortoestel en dan 
betaalt u 25% van het gemiddelde afgespro-
ken tarief voor een hoortoestel. Met het Extra 
Vitaal-pakket (een extra aanvullende verzeke-
ring) krijgt u deze eigen bijdrage tot een maxi-
mum van € 300,- vergoed.  Meer informatie:  
www.zk.nl/vergoedingen.’

*Uitgangspunt bij het verstrekken van een 
hoorzorghulpmiddel is dat dit adequaat en 
doelmatig moet zijn. Uw audicien bepaalt dit 
aan de hand van het landelijk ZN-keuzeproto-
col Auditieve Zorg.

Hoortoestel als aftrekpost 
Heeft u een geavanceerd hoortoestel 
nodig? Krijgt u uw hoortoestel niet 
of slechts deels vergoed? Onder 
bepaalde voorwaarden kunt u de 
(meer)prijs als aftrekpost bij de aan-
gifte inkomstenbelasting opvoeren. 
Zie www.belastingdienst.nl 
bij ‘Aftrek en kortingen’. 

met feta, walnoten en avocado
couscoussalade2. WAT IS ER TECHNISCH 

MOGELIJK MET EEN  
GEHOORAPPARAAT?

ANNELIES KAMERLING, ervarings-
deskundige:

‘Aan moderne hoortoestellen kan bepaalde 
techniek toegevoegd worden. Zo kan ik mijn 
gehoorapparaat instellen door middel van een 
app op mijn iPhone. Die verbinding is draad-
loos. Via de app kan ik het geluidsvolume rege-
len – zelfs voor elk oor afzonderlijk –, omge-
vingsgeluiden wegfilteren en de gesprekszone 
smaller of breder maken, afhankelijk van de 
grootte van de groep mensen waar ik mee 
in gesprek ben. En bij het mobiel telefoneren 
gaat het geluid rechtstreeks naar de verster-
kertjes in mijn oren. Heel belangrijk voor mij, 
omdat ik voor mijn werk veel bel. 
Welk type hoortoestel voor wie geschikt is, 
hangt af van de situatie. Waar heeft u het voor 
nodig? Kunt u omgaan met moderne tech-
niek? Is het lastig om de oorstukjes schoon 
te maken? Hoe vaak moet je de batterijtjes 
verwisselen? Neem de tijd om u goed over de 
mogelijkheden en het gebruiksgemak voor te 
laten lichten.’  

De warme zomerdagen zijn weer in aantocht! 
Dat betekent weinig trek om lang in de 
keuken te staan maar uiteraard wel zin in 
een lekkere maaltijd. Daarom hierbij het re-
cept van een verrukkelijke, snelle en lichte 
couscousmaaltijdsalade. U kunt er eventueel 
nog een lekker pittig (merguez)worstje bij 
serveren en ook als bijgerecht doet de  
salade het goed. Binnen 15 minuten draait  
u dit in elkaar. 

3 vragen aan
Een bezoek aan de audicien uitstellen? Nee,  
niet doen! Het juiste hoortoestel kan een wereld 
van verschil maken, of dat nu een standaard- of 
een geavanceerd apparaat is. Over de nieuwste 
technieken en wat er vergoed wordt…
{tekst}  CONNY VERWEY

 

BEREIDING
Meng de couscous met 250 ml kokend water (eventueel 
met een half blokje groentebouillon) en een flinke snuf 
zout. De couscous neemt het water op en wordt daar-
door zacht. Laat zo’n 5 tot 8 minuten staan.
Snijd ondertussen de lente-ui in fijne ringen. Snijd de 
feta, komkommer en avocado in grove blokjes. Rooster 
de walnoten in een droge koekenpan. Scheur de basili-
cum en muntblaadjes en meng alles door de couscous. 
Breng op smaak met flink wat peper, zout, citroensap  
en -rasp en met walnootolie of olijfolie.

INGREDIËNTEN VOOR 2 TOT 4 PERSONEN | BEREIDINGSTIJD 15 MINUTEN

250 GR COUSCOUS
200 GR FETA
1 AVOCADO
EEN HALVE KOMKOMMER
1 À 2 LENTE-UITJES
100 GR WALNOTEN
FLINKE HAND BASILICUMBLAADJES
FLINKE HAND MUNTBLAADJES
WALNOOTOLIE OF OLIJFOLIE EXTRA VIERGE
1 EL CITROENSAP + RASP
ZOUT EN PEPER

Dit recept is afkomstig 
van de blog ‘Violet Kookt!, 
recepten voor hobbykoks  
& smulpapen’ van Violet 
Hulleman. Violet is dol  
op koken, eten en alles 
wat daarmee te maken 
heeft en publiceert op 

haar blog succesrecepten 
van over de hele wereld. 

Kijk voor meer  
kookinspiratie op
violetkookt.nl
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{drie vragen} {smaak}
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A
Scootmobielen 
AFSTANDEN
{vrijheid}
Wordt wandelen vermoeiend, maar wilt 
u wel uw vrijheid om u te verplaatsen be-
houden? Met een scootmobiel kunt u zowel 
korte als lange afstanden blijven afleggen. 
Dit voorjaar ontvangt u flinke korting op 
diverse scootmobielmodellen bij Medipoint. 
Gaat u voor de korte afstanden, zoals bood-
schappen doen, dan is de Travelux Tiempo, 
Supernova, Supernova Deluxe of de Sterling 
S-425 iets voor u. Wilt u langere afstanden 
rijden, dan zijn de Sterling S-700 en de 
Galaxy Plus geschikt. Leden van Servicepas-
poort ontvangen tot 25% korting. Bel voor 
meer informatie via 023 - 9 918 918 of kijk op 
www.medipoint.nl/voorjaarsactie*

__________
‘Denkend aan Holland zie ik brede rivieren 

traag door oneindig laagland gaan’
Hendrik Marsman, dichter (1899-1940)_____

Loopfiets 
Lage instap

{praktisch}

Heeft u een loopfiets al eens geprobeerd? Een mooi alternatief voor een 
rollator. De loopfiets rolt licht en daardoor hoeft u minder inspanning 
te verrichten om een bepaalde afstand af te leggen. En omdat u met uw 
voeten op de grond staat, is het rijden heel veilig. De loopfiets is prak-
tisch, comfortabel, licht en compact. En dus makkelijk mee te nemen in 
de auto of het openbaar vervoer. Leden van Servicepaspoort ontvangen  
€ 100,- korting en betalen geen € 499,- maar € 399,-. Bel voor meer infor-
matie via 023 - 8 918 918 of kijk op www.medipoint.nl/voorjaarsactie*

€100
 KORTING

Rollator 
VEILIG 

{comfortabel}

Dankzij de Topro Troja 2G rollator kunt u op een veilige, 
flexibele en comfortabele manier naar buiten deze zomer.  

De rollator is voorzien van wielen met comfortgrip voor 
optimale demping, waardoor u minder last heeft van trilling. 
De rollator heeft een afneembaar en afsluitbaar boodschap-
pennetje en een boodschappentas. De rollator wordt boven-
dien geleverd inclusief rugsteun, ergonomische handgrepen, 

bel en reflectoren. Leden van Servicepaspoort betalen  
€ 295,- in plaats van € 369,-. Bel voor meer informatie via 

023 - 8 918 918 of kijk op www.medipoint.nl/voorjaarsactie*

Anja de robotzeehond heeft onder haar aai-
bare witte vacht allerlei sensoren die rea-
geren op geluid, spraak, licht, beweging en 
druk (aaien of knuffelen). De robotzeehond 
is zelflerend en past zich aan de gebrui-
kers aan. Wanneer ze een tijdje genegeerd 
wordt, gaat ze slapen en kan een aanraking 
haar weer tot leven wekken. Ze is in eerste 
instantie ontwikkeld voor mensen met de-
mentie. Maar de knuffelrobot is ook goed 
inzetbaar voor bijvoorbeeld personen met 
autisme of voor mensen met een meervou-
dige handicap. 

Technologie en zorg
Servicepaspoort test regelmatig technologi-
sche oplossingen uit die voor de zorg ont-
wikkeld worden. Denk daarbij aan mooie 
innovaties als de Compaan, de tablet voor 
senioren, of aan een gehoorapparaat dat 
kan worden gebruikt in combinatie met 
een mobiele telefoon. Maar tegelijkertijd is 
er bij onze leden en gebruikers soms wan-
trouwen. Want wat voegt technologie nou 
eigenlijk toe? Komt het in de plaats van war-
me contacten met zorgverleners? Wat is het 
een kille samenleving aan het worden! Wat 
moet ik op mijn leeftijd met zo’n apparaat? 
In de praktijk blijkt juist dat er door Zorg-

balans mooie ervaringen mee worden opge-
daan. Leest u maar dit ooggetuigenverslag 
uit de blog van Anja de robotzeehond zelf. U 
kunt meer te weten komen over haar avon-
turen  via www.servicepaspoort.nl/blogs 

Blog van Anja de robotzeehond:
‘Zo’n twee maanden heb ik inmiddels in 
Ontmoetingsgroep Bloemenstroom gelo-
geerd. Ik heb er een heerlijke tijd. Nel heeft 
zelfs een speciaal plekje voor me ingericht, 
met twee dekentjes over me heen. Ik rea-
geer meteen op haar stem, omdat ze zo-
veel met me heeft gepraat. Nel toont me 
enthousiast aan de bezoekster die deze 
blog over mijn ervaringen gaat schrijven. 
Ze laat zien hoe mijn vinnen bewegen, hoe 
ik reageer op aanrakingen, hoe ik mensen 
helemaal voor mij inpak met mijn mooie 
ogen… Met de bezoekers van Bloemen-
stroom kan ik het heel goed vinden. Er zijn 
mensen geweest die me meteen in hun 
hart sloten, maar sommigen moeten niet 
zoveel van me hebben. Dat is ook prima. 
Het is hier overdag een drukte van be-

lang. Er wordt creatief gewerkt, gezongen, 
gepraat en ik kijk mijn ogen uit bij de gym-
nastiekoefeningen. Hier en daar kan ik nog 
een beetje behulpzaam zijn. Zo is er een me-
vrouw die altijd wat nerveus is als ze weer 
wordt opgehaald, maar wanneer ze dan 
een tijdje met mij op schoot zit en met me 
speelt, wordt ze weer helemaal rustig. Of de 
mevrouw die eigenlijk haar stoel niet meer 
uitkwam, door mij is dat toch weer gelukt! 
Wanneer ik even in diverse handen heb 
gelegen, in diverse ogen heb gekeken en 
gekird door het vele aanhalen, legt Nel me 
weer voorzichtig in m’n hoekje en dekt me 
toe. M’n kopje steekt er nog uit, zodat ik alles 
kan blijven zien. De eerste mensen worden 
al weer opgehaald. Ik doe m’n ogen dicht en 
leg m’n kopje neer, ik ga maar eens een dutje 
doen.’

‘ANJA’ de 
zeehond
Pluizige zorgrobot
De robotzeehond is vernoemd naar voormalig 
bestuursvoorzitter Anja Schouten van Zorgbalans.  
Anja is een sociale robot, die oorspronkelijk de naam 
‘Paro’ draagt. Ze staat voor warmte, vasthouden,  
positief blijven, vernieuwen en het maken van  
verbinding, ook als dat moeilijk is. 

{tekst} HETTY BRUINSE

€ 74,- KORTING

Vakantie
HEUVELRUG

{rolstoeltoegankelijk}
De Elferink Hoeve ligt op de rand van de 

Utrechtse Heuvelrug en de Gelderse Vallei: 
een oase van rust net buiten de Randstad. 
U bent hier als wandelaar, fietser, natuur-

liefhebber, ruiter met paard of rolstoelgan-
ger van harte welkom. Er is een prachtig 

gastenverblijf dat is aangepast voor mensen 
die wat minder goed ter been zijn of een 

rolstoel gebruiken. Zo is er een verstelbaar 
en onderrijdbaar aanrecht, een ‘sta-op-stoel’ 

en uiteraard is de badkamer aangepast. In de 
periode van mei tot en met december 2018 
ontvangen leden van Servicepaspoort 10% 

korting en er staat appeltaart met slagroom 
voor u klaar. Bel voor meer informatie met 

de Elferink Hoeve via 06 – 20 228 513 of kijk 
op www.elferinkhoeve.nl

TOT

25% 
LEDEN-
KORTING

*Bovenstaande aanbiedingen 
zijn ledenaanbiedingen. Geldig 
tot en met 15-6-2018. Niet in 

combinatie met andere acties, 
kortingen of waardebonnen. 
Vraag naar de overige voor-

waarden in de winkel.

In liefdevolle herinnering aan Nel Vromans die onlangs is overleden.
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{actueel}Actief en Gezond {geknipt}

‘Ik pak  mensen
 helemaal in met mijn 

mooie ogen’

10% KORTING

http://www.servicepaspoort.nl
http://www.elferinkhoeve.nl
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EEen simpel wensenlijstje opende de ogen van Ed-
ward Molkenboer. ‘Ik was 38 en stond aan de rand 
van een persoonlijk faillissement. Ik gaf mijzelf de 
opdracht mijn leven te beschrijven, zonder oordeel. 
Ik noteerde dingen als: ik werk als reclamemaker, 
ik heb te veel stress.’ Vervolgens stelde Molkenboer 
zich de vraag in welk leven hij het liefst wakker 
wilde worden. ‘Ik bleek heel andere dingen belang-
rijk te vinden! Boven aan de lijst stond mijn zoon 
en op plek twee: goed doen voor een ander. Ik leef-
de overduidelijk het verkeerde leven.’

Geluksgetal 13
Als negentienjarige richt Mol-
kenboer zijn eigen reclamebu-
reau op. ‘Ik was overtuigd van 
de gedachte dat geld gelukkig 
maakt.’ Bijna twintig jaar later 
overziet hij zijn leven en consta-
teert dat geld hem weinig heeft 
gebracht. Hij voelt zich onge-
lukkig en besluit op een andere 
manier naar de dingen te kijken. 
‘Mijn vader kreeg op 13 janu-
ari 2003 de diagnose kanker en 
overleed korte tijd later. Mensen 
beschouwen het cijfer dertien 
als ongeluksgetal. Ik wil er juist 
een positieve draai aan geven.’ 
Precies dertien jaar na zijn vaders overlijden richt 
Molkenboer ‘Goed doen voor een ander’ op. ‘Als 
de stichting dertien jaar bestaat wil ik dat we ac-
tief zijn in dertien landen wereldwijd. Dan ben ik 
precies 54 jaar. Even oud als mijn vader toen hij 
overleed.’

Geef tijd cadeau
Het idee van tijd doneren kan volgens Molkenboer 
op allerlei soorten problematiek worden geplakt. 
‘Denk aan overgewicht bij jongeren. Stel dat een 
trainer vier keer een uur per week een groepje 
traint en het daarna wordt overgenomen door een 
ander die ook vier keer een uur per week van zijn 
tijd doneert. Bedenk eens wat je in een jaar tijd 
kunt realiseren!’ Jarenlang heeft Molkenboer zijn 
eigen ego gevoed, wat hem niet gelukkig maakte. 
‘Nu wil ik al mijn kennis en ervaring inzetten om 
de wereld iets moois na te laten.’

DOE GOED VOOR 
EEN ANDER!
‘De eenzaamheid dragelijker maken voor 
ouderen is wat we willen realiseren door 
overal in Nederland Buurtproject Kof-
fieschenk te organiseren.’ De formule die 
Molkenboer heeft bedacht is eenvoudig. 
Mensen doneren twee keer twee uur van 
hun leven om met ouderen in de buurt  
koffie te drinken. Je weet precies hoeveel 
tijd je kwijt bent. De eerste keer ga je alleen, 
de tweede keer neem je iemand mee. Die 
neemt het de keer daarop over en zoekt 
daarna weer een opvolger. Koffie schenken 
in estafettevorm. Enthousiaste nieuwe 
mensen zijn altijd welkom. Meld u aan via  
www.goeddoenvooreenander.nl  

VRIJWILLIGER BIJ 
ZORGBALANS
Natuurlijk is vrijwilligerswerk bij veel  
instellingen en organisaties mogelijk.  
Zorgbalans heeft vaak leuke functies  
beschikbaar voor korte of langere tijd.  
Kijk op www.vrijwilligerbijzorgbalans.nl 
naar een geschikte vrijwillige functie  
voor u in de buurt of bel de Zorgcentrale:  
023 – 8 918 918.

‘Tijdens het koffieschenken komen 
de mooiste verhalen naar boven,’ 
vertelt Molkenboer. Hij vroeg vijftig 
vrijwilligers om één vraag te stellen: 
Wat kan ik van u leren? Dit leidde 
tot inspirerende verhalen, die zijn 
gebundeld in het gelijknamige boek. 
Het boek is te bestellen via  
www.goeddoenvooreenander.nl.  
Kosten € 17,95 per exemplaar of  
€ 24,95 met extra donatie. Elk  
verkocht boek draagt bij aan het  
Koffieschenk Buurtproject.

‘Ik wil een kettingreactie van  
“goed doen” in gang zetten.’  
Edward Molkenboer (44) begon 
drie jaar geleden klein, door  
samen met zijn zesjarige zoon 
Fedde koffie te schenken en een 
praatje te maken met ouderen in 
woonzorgcentrum Sint Jacob in  
de Hout in Haarlem. Zijn doel:  
eenzaamheid dragelijk maken.  
Via Facebook vroeg hij anderen 
zich aan te sluiten en dat sloeg  
aan. Een jaar later richtte hij de 
stichting ‘Goed doen voor een  
ander’ op. 

{tekst} LÉONIE DE BOER 

{spirit}

GOED 
DOEN voor een

ander

EDWARD OP BEZOEK 
BIJ MEVROUW VAN HUIS 
(98 JAAR)

BOEK: WAT KAN IK VAN U LEREN?

‘Samen een kop koffie 
drinken, zo eenvoudig 

is het’

http://www.goeddoenvooreenander.nl
http://www.goeddoenvooreenander.nl
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{agenda}

Tulpen- en bloementour
Begin mei
Met een beetje geluk staan de 
velden in de Bollenstreek weer 
in volle bloei. U kunt ze ook be-
kijken door een gps-tour te doen 
vanuit een elektrisch autootje. 
De auto’s zijn geschikt voor twee 
personen. Een ritje van twee uur 
voor twee personen, inclusief 
route, kost € 65,-. Boeken en 
betalen kan via 
www.renzy.nl 

Strandexcursie
9 mei
Uitwaaien op het strand is altijd 
een goed idee. Tijdens deze spe-
ciale excursie leren de (klein)kin-
deren van zes jaar en ouder alles 
over het strand en de zee. En u 
stiekem ook. De excursie duurt 
van 14.00 tot 15.30 uur. Verzamel-
punt is het informatiepaneel bij 
parkeerplaats Parnassia in Bloe-
mendaal aan Zee. Volwassenen 
betalen € 6,-, kinderen € 3,-. 
Bel voor meer informatie met 
023 - 5 411 123 of kijk op 
www.np-zuidkennemerland.nl 
 

Dag van het Kasteel
21 mei 
Proeven van vervlogen tijden. 
Het kan tijdens de Dag van  
het Kasteel. In Lisse openen  
’t Huys Dever en Kasteel  
Keukenhof hun deuren voor 
bezoek. De toegang is gratis.  
Kijk voor meer informatie op 
www.dagvanhetkasteel.nl

10 jaar 3JS
24 mei
Volendam barst van de suc-
cesvolle muzikanten. De 3JS 
zijn hierop geen uitzondering. 
Inmiddels bestaan ze tien jaar 
en voert een theatertour hen 
naar verschillende plekken. 
Zo ook naar de Stadsschouw-
burg Velsen. Een kaartje kost 
€ 29,50. Aanvang: 20.15 uur. 
Bel voor meer informatie met 
0255 - 515 789 of kijk op 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 

Haarlem ShoppingNight
9 juni
Houdt u van een avondje win-
kelen? Dan is de ShoppingNight 
echt iets voor u. Niet alleen zijn 
verschillende winkeliers tot 
00.00 uur open, ook zijn er diver-
se (kortings)acties en optredens. 
Op de Grote Markt is vanaf 19.00 
uur een Ibiza-markt te vinden.
www.haarlemshoppingnight.nl 

Open Tuinendag
17 juni 
Inspiratie opdoen voor groen kan 
natuurlijk prima tijdens de Open 
Tuinendag. Er is een fietstocht 
door Noordwijkerhout en de Zilk 
die u langs verschillende tuinen 
voert. Deelnemende tuinen zijn 
te bezoeken van 11.00 tot 17.00 
uur. Een routebeschrijving kost 
€ 1,- en is te verkrijgen bij VVV 
Noordwijkerhout. Bel voor  
informatie 0252 - 372 096.
www.vvvnoordwijkerhout.nl 

Zelf je bloemen plukken
Vanaf 12 juli
Een mooie bos uitzoeken,  
helemaal naar eigen smaak? 
Het kan in Annemiekes Pluk-
tuin in Hillegom. De toegang  
is gratis. Een bos bloemen  
die u zelf kunt plukken heeft 
u vanaf ongeveer € 6,-. Meer 
weten? Bel met Annemieke  
via 06 - 53 839 979 of kijk  
voor meer informatie op 
www.annemiekespluktuin.nl 

British Festival
6-8 juli
Waan u drie dagen in Britse 
sferen in Zandvoort. Het  
British Festival is gekoppeld  
aan het British Race Festival  
op Circuit Zandvoort, en ook  
het centrum staat bol van de 
Britse invloeden in versnaperin-
gen, sport en spel. Zo kunt  
u onder meer de hondenrennen 
bezoeken op het strand.  
Uiteraard ontbreekt de rode  
dubbeldekker niet. Meer  
weten? Kijk eens op
www.british-festival.nl

SpaarneConcert
7 juli
Laat u meevoeren op de 
klanken van de muziek, op 
de kade of in een bootje. Het 
SpaarneConcert vindt plaats 
in de openlucht op het water. 
Het bijzondere concert beleeft 
zijn derde editie. De toegang 
is gratis. ’s Middags van 15.00 
tot 17.00 uur en ’s avonds van 
20.00 tot 22.00 uur. Meer 
weten? Kijk eens op 
www.spaarne-concert.nl 

Haarlem Culinair
2 t/m 5 augustus
Echt een lekkerbek? Dan is  
Haarlem Culinair voor u ‘the 
place to be’. U kunt er proeven 
van de lekkerste gerechtjes en 
drankjes van restaurants en  
cafés uit Haarlem en de regio.  
De toegang is gratis, voor de 
drank en spijzen betaalt u 
uiteraard gewoon. Voor meer 
informatie belt u met  
023 - 5 424 332 of kijkt u op
www.haarlemculinair.nl 

Open Monumentendag 
8 en 9 september 
Met Open Monumentendag 
opent een groot deel van de 
monumenten zijn deuren, die 
normaliter gesloten blijven voor 
het publiek. Grijp uw kans dus! 
www.openmonumentendag.nl 

De Waerden Santpoortse 
boerenmarkt
15 en 16 september
Er is voor elk wat wils op de boe-
renmarkt op agrarisch terrein.  
U kunt er eten en drinken en 
voor de allerkleinsten is er na-
tuurlijk alle gelegenheid om eens 
kennis te maken – en te knuf-
felen – met boerderijdieren. De 
toegang is gratis. Op beide dagen 
is de boerenmarkt te bezoeken 
van 10.00 tot 16.00 uur. Locatie: 
de Groenbasis, Spekkenwegje 8 
te Santpoort-Noord. Voor meer 
informatie kunt u bellen met 
06 - 53 598 752.
www.santpoortseboerenmarkt.nl 

TIPS voor trips

Lisse
Dag van het Kasteel

Haarlem
ShoppingNight

Hillegom
Annemiekes Pluktuin

Noordwijkerhout
Open Tuinendag

Haarlem
Spaarneconcert

Zandvoort
British Festival

Haarlem
Culinair

Santpoort-Noord
Boerenmarkt

Bollenstreek
Tulpen- en bloementour

Zin om erop uit te gaan? Leuk om te bewaren: 
een selectie bijzondere uitjes in de regio!

{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN

Velsen
de 3JS

http://www.renzy.nl
http://www.np-zuidkennemerland.nl
http://www.dagvanhetkasteel.nl
http://www.stadsschouwburgvelsen.nl
http://www.haarlemshoppingnight.nl
http://www.vvvnoordwijkerhout.nl
http://www.annemiekespluktuin.nl
http://www.british-festival.nl
http://www.spaarne-concert.nl
http://www.haarlemculinair.nl
http://www.openmonumentendag.nl
http://www.santpoortseboerenmarkt.nl
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{paspoort}

Woondiensten is een breed begrip. Het is een 
grote verzameling van praktische hulp en 
dienstverlening. U kunt bijvoorbeeld denken 
aan iemand die helpt met de boodschappen 
of met koken, een buurtgenoot of vrijwilliger 
die gezelschap en gezelligheid brengt, een 
voorjaarsbeurt voor tuin of balkon om weer 
buiten van de zon te kunnen genieten, klus-
sen in huis, hulp bij admi-
nistratie, vervoer voor een 
ritje naar de winkel, naar 
een behandelaar of gewoon 
eens naar de film… Haarlem 
kent gelukkig heel veel hulp-
bronnen voor die praktische 
hulp. Samen worden die ook 
wel ‘algemene voorliggende 
voorzieningen’ genoemd. 

Zoeken
Dat er veel mensen zijn die 
willen helpen, is een rijkdom 
voor de stad. Maar ‘veel’ betekent ook ‘lastig 
zoeken’. Hoe weet je waar je het best terecht-
kunt met een vraag? En als je bij de ene aan-
bieder niet terechtkunt, waar kun je dan je 

VOORBEELD KLUS
Stel u hebt de volgende vraag geplaatst 
via BUUV: na een storm staat de schutting 
scheef, en het zou fijn zijn als daar een han-
dige klusser naar kan kijken. Bij BUUV kan het 
soms even duren omdat BUUV op vrijwilligers 
draait. In de samenwerking binnen Voorme-
kaar kan het gebeuren dat uw vraag wordt 
doorgespeeld naar Servicepaspoort of naar 
Buurtbedrijf Haarlem. Wij kunnen dan kijken of 
er nog andere mogelijkheden zijn. Bijvoorbeeld 
een vakman met ledenkorting van Service-
paspoort. Of een vakman via Buurtbedrijf 
Haarlem.

‘Langer thuis…’ Het is voor bijna iedereen een wens die vanzelf spreekt. 
En het wordt ook steeds gewoner. De stad werkt aan een betere samenwerking 

tussen woondiensten. Met als doel dat het nog makkelijker wordt om de 
helpende hand te vinden als er extra hulp nodig is om langer 

zelfstandig thuis te kunnen wonen.
{tekst}  THEO VAN DER VLUGT

LANGER THUIS 
WONEN? 

Komt ‘Voormekaar’ in Haarlem 

Vraag BUUV Haarlem
023 5517 845
www.haarlem.buuv.nu

een buuv een wijk-topper

jong en sociaal snel een prof

voormekaar
hulp voor thuis, dicht bij huis

klus voormekaar

tuin voormekaar

gezellig voormekaar

boodschappen voormekaar

maaltijd voormekaar

computer voormekaar

huisdier voormekaar

huishouden voormekaar

veilig thuis voormekaar

administratie voormekaar

vervoer voormekaar 

overige zaken voormekaar

Is er extra hulp nodig om (langer) thuis te wonen? Vier Haarlemse organisaties werken 
samen om u te helpen. Samen zijn ze de Haarlemse woondienst: voormekaar.
Kijk welke hulp het best bij uw vraag past en kies de hulp die u wenst.

Gratis hulp van een medebe-
woner?
Veel Haarlemmers helpen en 
ontmoeten graag een ander.

Gaat het om een klus in 
huis of tuin? 
Kunt u een kleine vergoeding 
betalen?

Gezelschap, huishoudelijke 
klusjes en boodschappen?
Kiest u graag voor hulp door een 
student? 

Vraag Servicepaspoort
088 8918 440
www.servicepaspoort.nl

Vraag Nova 
Zorg voor de buurt
www.novacollege.nl/zorgvoordebuurt

Vraag Buurtbedrijf Haarlem
06 8133 6668
www.bbhaarlem.nl

Zoekt u de grootste keus in 
betrouwbare vakmensen?
Geen tijd om te wachten? 

vraag stellen? Hoe zit het met kosten, en wat 
mag je verwachten? Ron de Wolf, beleidsme-
dewerker bij de Gemeente Haarlem legt uit: 
‘Onze stad heeft een verandering van het 
hulpaanbod voor ogen. We kijken hoe we het 
aanbod “voorzieningen in en om het huis” op 
een logische manier kunnen combineren. Die 
combinatie van voorzieningen bestaat sinds 
kort, onder de naam Voormekaar.’ 

Voormekaar
Onder de vlag van Voormekaar werken vier 
organisaties samen. Die vier zijn: studenten 
van Zorg voor de Buurt (van het Nova College), 

de deelnemers aan BUUV, 
Buurtbedrijf Haarlem en uw 
eigen Servicepaspoort. Sa-
menwerken in die combina-
tie van vier heeft belangrijke 
voordelen voor de mensen 
die aankloppen met een 
hulpvraag. Allereerst wordt 
het makkelijker om bij de 
vraag een passende oplos-
sing te vinden. Want de vier 
vullen elkaars aanbod aan, 
hebben altijd onderling con-
tact en kunnen dus direct 

onderling doorverwijzen. U hoeft als hulpvra-
ger niet de verschillende aanbieders af te zoe-
ken. Met één telefoontje bent u bij het begin 
van de oplossing.

VOORBEELD BEWEGEN
Nog een voorbeeld. Stel u 
heeft gekozen om via Service-
paspoort gebruik te maken 
van een programma gymnas-
tiek. U krijgt de smaak te pak-
ken en zou nog wel iets meer 
willen. Servicepaspoort kijkt 
via het Voormekaar-netwerk 
wat voor u aantrekkelijk zou 
kunnen zijn. Samen vinden we 
bijvoorbeeld via BUUV iemand 
die twee keer per maand met 
u gaat zwemmen.

VOORBEELD HUISHOUDEN
Denk u de volgende mogelijkheid eens in. 
Na een korte ziekenhuisopname herstelt 
u thuis met het pakket Hotel Thuis, dat 
Servicepaspoort aanbiedt. De maaltijden, 
de boodschappen, de was… alles geregeld. 
Toch zou u nog beter geholpen zijn met een 
beetje huishoudelijke ondersteuning. Via 
Voormekaar kan er bijvoorbeeld nog tijdelijk 
een paar uur huishoudelijke ondersteuning 
worden geregeld van Zorg voor de Buurt 
door studenten van het Nova College. 

Meer keuze
Kortom, als u aanklopt bij Servicepaspoort, 
BUUV, Buurtbedrijf Haarlem of Nova Zorg 
voor de Buurt, dan ‘winkelt’ u indirect bij vier 
woondiensten tegelijk. Dus als uw vraag niet 
meteen beantwoord kan worden, of als er nog 
iets extra’s nodig is, dan zijn er meer mogelijk-
heden. Tegelijk kan Voormekaar in zekere zin 
ook als een soort keurmerk voor woondien-
sten worden gezien. Ron de Wolf licht toe: 
‘Deze vier aanbieders hebben samen een be-
hoorlijk compleet aanbod in woondiensten. Ze 
houden onderling regelmatig contact en heb-
ben ook goede afspraken over het onderling 
doorverwijzen en een snelle beantwoording.’

Van kosteloos tot betaald
Er is nog een aantrekkelijke kant aan de woon-
diensten onder de vlag van Voormekaar. Er is 
in principe keuze uit onbetaalde diensten of 
diensten tegen een geringe vergoeding en 
diensten tegen gewone markttarieven. Dat 
komt doordat de aanbieders werken met: 
studenten, vrijwilligers, mensen die weer te-
rugkeren in de arbeidsmarkt en professionele 
bedrijven en dienstverleners. Als lid van Ser-
vicepaspoort profiteert u daarbij natuurlijk 
wel van de Servicepaspoort-ledenkorting.

‘Met één 
telefoontje bent 
u bij het begin 

van de 
oplossing’
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{drie generaties}

VAKANTIE-
PLANNEN?

Opa verheugt zich erg op zijn vakantie 
met De Zonnebloem en zijn mantelzorger, 
dochter Lucie, is blij dat er een oplossing 

is voor de zorgtaken tijdens haar vakantie. 
Iedereen kan deze zomer weer 

vakantieplannen maken.

{tekst} SARAH SAARBERG 

Karel Beest (85):
‘Een glas melk op 

de Veluwe’

‘Voor de oorlog gingen we zelden op vakan-
tie. Wel herinner ik me een fietstocht naar 
de Veluwe, waar we in het dorpje Drie een 
glas melk kregen. Dat heeft als kind enorme 
indruk op me gemaakt! Ik had het geluk dat 
ik in Heemstede woonde, rondom was een 
en al natuurgebied. In de vakantie bouwden 
we hutten met een vriendje. Of we fietsten 
naar het strand. Mijn ouders hadden daar een 
strandhuisje voor de stoelen en handdoeken. 
Toen ik getrouwd was, gingen we met vrien-
den naar Oudorp in Zeeland, waar we met el-
kaar een huisje huurden. Toch wilde ik liever 
kamperen. Vroeger droomde ik urenlang weg 
bij een catalogus van een kampeerwinkel in 
Amsterdam: dat gunde ik mijn eigen kinde-
ren! Ik was apetrots op de eerste tent die we 
kochten. Zo gingen we, in een volgepakte auto 
met drie kinderen en de tent en luchtbedden 
op het imperiaal, naar de camping. Eerst op 
de Veluwe en later naar Frankrijk. Normandië, 
Bretagne, Dordogne: we hebben op veel plek-
ken gekampeerd. Meestal in de buurt van een 
rivier of een meer. Toen de kinderen uit huis 
waren, hebben mijn vrouw en ik vaak tripjes 
gemaakt naar steden in Europa. Lange tijd kon 
ik vanwege mijn gezondheid niet op vakantie, 
maar nu gaat het echt weer gebeuren: een 
boottrip met De Zonnebloem!’

Lucie van Kerkhoff-
Beest (55):

‘Terug naar de Griekse zon’

‘De vakanties van vroeger behoren tot mijn 
mooiste jeugdherinneringen. Als de tenten 
tevoorschijn kwamen en als proef werden 
opgezet in de tuin, begon mijn hart al snel-
ler te kloppen! Mijn man moest helaas niets 
van kamperen weten, die was dat als kind ook 
niet gewend. We hebben met onze kinderen 
dus altijd huisjes gehuurd, eerst in Frankrijk 
en later in Kroatië. Op een goed moment ont-
dekten we Griekenland en vanaf dat moment 
zijn we elk jaar weer teruggegaan. Sinds mijn 
moeder vier jaar geleden is overleden, ben ik 
mantelzorger voor mijn vader. Dat vind ik he-
lemaal prima, maar ik heb bij voorbaat tegen 
mijn twee broers gezegd: “Wat er ook gebeurt, 
wij gaan elke zomer drie weken naar Grieken-
land.” Zij regelen dat mijn vader die drie weken 
onder de pannen is, zoals hij het zelf noemt. 
Hij gaat dit jaar voor het eerst mee met De 
Zonnebloem en grappig genoeg heeft hij dat 
zelf verzonnen. Hij had erover gelezen op zijn 
nieuwe Compaan, de handige tablet die hij, net 
als mevrouw Oostdam (pagina 8), gebruikt en 
via de website www.helpenzorgen.nl kwam 
hij op het idee. Het lijkt hem geweldig. Ik heb 
de liefde voor reizen niet van een vreemde! De 
overige twee weken neemt de rest van de fa-
milie de zorgtaken op zich, met hulp van Hotel 
Thuis van Servicepaspoort.’

Karolien Zuidhof-
van Kerkhoff (32):

‘Kamperen voor yuppies’

‘Prachtig vindt opa het, dat ik zo van kampe-
ren houd. Ik heb als kind genoten van onze 
vakanties, maar ik was stiekem jaloers op een 
vriendinnetje dat altijd ging kamperen. Ik ben 
enorm reislustig: na mijn middelbareschool-
tijd heb ik een jaar een verre reis gemaakt. 
Naar India, Thailand en Vietnam. Ik schreef 
mijn opa en oma dan lange brieven en die 
heeft mijn opa allemaal bewaard. Voor mij is 
het ook mooi om die terug te lezen. In de jaren 
erna heb ik veel verre reizen gemaakt, maar 
dan sliep ik meestal in hostels. Nu ik zelf een 
jong gezin heb, ga ik weer kamperen. Mijn opa 
wilde bijna z’n oude tent van zolder halen, dat 
was erg grappig. Wij gaan naar zogenoemde 
glampings, waarbij de tent klaarstaat en he-
lemaal is ingericht. Ik stuur mijn opa altijd 
berichten en foto’s, die hij via de Compaan al-
lemaal eenvoudig kan zien. Hij heeft dan trou-
wens een enorme pret: er is zelfs een douche 
in zo’n tent, dus hij vindt het kamperen voor 
yuppies! Stiekem geef ik hem wel een beetje 
gelijk, maar met twee kleine kinderen is dit 
voor mij een prima alternatief. Later gaan we 
wel weer ouderwets zelf de haringen in de 
grond slaan. Lekker retro!’

Op stap met De Zonnebloem
Op de site www.helpenzorgen.nl vindt u leuke ideeën om op 
vakantie te gaan, ook als u niet meer goed ter been bent. U vindt 
hier bijvoorbeeld informatie over De Zonnebloem, die groepsrei-
zen of dagtripjes organiseert. Ook mensen die afhankelijk zijn van 
verpleging of rolstoelgebonden zijn kunnen mee. De afdeling regio 
Haarlem van De Zonnebloem organiseert bovendien regelmatig 
leuke, kleinschalige activiteiten. Kijk voor meer informatie op 
www.helpenzorgen.nl of www.zonnebloem.nl 

Iedere mantelzorger heeft behoefte aan ‘respijtzorg’: de (tijdelijke) volledige 

overname van de zorg, om een adempauze te krijgen. Zo houden mantelzor-

gers het langer vol. Gelukkig zijn er oplossingen voor deze respijtzorg. Zo 

kan via Zorgbalans een logeerplek worden georganiseerd met de zorg en 

ondersteuning die voor hem of haar, maar ook voor de mantelzorger goed 

voelt. Of er kan gebruik worden gemaakt van Hotel Thuis, dat onder meer de 

maaltijden, boodschappen en de was kan verzorgen. Kijk voor meer informatie 

op www.servicepaspoort.nl en op www.tandemmantelzorg.nl

Respijtzorg

Lekker retro 
kamperen

http://www.helpenzorgen.nl
http://www.helpenzorgen.nl
http://www.servicepaspoort.nl
http://www.tandemmantelzorg.nl


Woordzoeker 
De gegeven woorden zijn – in alle 
richtingen – in het diagram verborgen. 
Sommige letters zijn meer dan één keer 
gebruikt. Plaats de resterende letters in 
het oplossingsbalkje voor de oplossing 
van deze puzzel.

1e prijs Een overheerlijk high tea-arrangement 
bij De Tuinen van Appeltern. Zomers genieten en 
inspiratie opdoen voor 2 personen, inclusief entree 
tot het park. www.appeltern.nl

Winnen? 
Schrijf de oplossing op een briefkaart en stuur deze voor 1 september 2018 naar de redactie van Servicepaspoort 
Magazine, Postbus 6166, 2001 HD Haarlem. U kunt ook een e-mail sturen naar redactie@servicepaspoort.nl

Tip of top?
Heeft u suggesties voor ons 
magazine, zoals een voorstel 
voor een onderwerp, weet u 
iets ter verbetering van hoe 
het  eruitziet? Laat u dat dan 
ook weten via een e-mail aan  
redactie@servicepaspoort.nl 

2e en 3e prijs
Bloeddrukmeter iHealth Track 
De uitkomsten van deze digitale 
bloeddrukmeter kunt u synchro-
niseren naar de gratis iHealth app 
MyVitals, geschikt voor iOS- en 
Android-apparaten. Kijk voor meer 
informatie op www.medipoint.nl

voor leden van 
Servicepaspoort
Tegen inlevering van deze bon 
ontvangen leden van Service-
paspoort 25% korting op de 
entreeprijs en betalen geen  
€ 14,00 maar € 10,50 per per-
soon.* De actie is geldig in de 
zomermaanden van mei 2018  
tot en met september.

*- Maximaal 2 personen per bon
  -  Niet geldig samen met andere 

aanbiedingen en/of kortingsacties
  - Niet inwisselbaar voor geld

Kijk voor meer informatie op 
www.appeltern.nl of bel 
met 0487 541 732.
De Tuinen van Appeltern 

Walstraat 2 A, 6629 AD Appeltern

DE TUINEN VAN
APPELTERN

Tuininspiratie opdoen tijdens 
een zomers dagje uit

Kom naar De Tuinen van 
Appeltern, het grootste 
tuininspiratiepark van Europa! 
Hier vindt u meer dan 200 
voorbeeldtuinen met de laatste 
trends en ontwikkelingen op 
tuingebied. U kunt ideeën op-
doen voor uw eigen (stads)tuin 
in onze nationale vasteplanten-
tuin, een plantenmarkt en de 
leuke tuinwinkel.

Fluistertour
Geen dag is hetzelfde in Appeltern. Steeds 
worden nieuwe tuinen aangelegd met trendy 
producten en planten. Een leuke tip is om tij-
dens uw wandeling gebruik te maken van de 
Fluistertour. Hiermee krijgt u achtergrond-
informatie over de verschillende planten en 
materialen die u ziet. Deze informatie kunt u 
thuis nog eens rustig nalezen! 

De Wilde Weelde Wereld
Er is altijd iets te beleven in De Tuinen van Ap-
peltern! Bezoek de Wilde Weelde Wereld, een 
natuurvriendelijke en duurzame buurttuin, of 
kom plantenshoppen in onze tuinmarkt en 
laat de kleinkinderen heerlijk ravotten op het 
grote Natuurlijk Spelen- en Ontdekkenterrein. 
Ieder weekend staat een Dutch Quality Gar-
dens-hovenier voor u klaar om uw tuinvragen 
te beantwoorden.

Restaurants
Tijd voor een pauze? Geniet van een high tea 
of een picknick, of kies een van de vers belegde 
broodjes of een frisse salade in een van onze 
sfeervolle restaurants; het is maar net waar u 
zin in heeft. 

BON

25%
KORTING
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{puzzel}

BOEDEL             
BROODBEZORGING     
BUITENLUCHT        
COUSCOUS           
DE KLEINE VERHUIZER  
DE ZONNEBLOEM       
DIETIST            
ERGOTHERAPEUT      
ETEN               
FAMILIE            
FLUISTERTOUR       
FYSIOTHERAPEUT     
GEHEUGENVERLIES    
GEHOORVERLIES      
GROENEVINGERS      
GROENLIEFHEBBERS   
GROEPSGESPREK      
HANDWERKEN         
KRINGLOOPWINKEL    
LINGERIE           
LOOPFIETS          

MERQUEZ            
PEDICURE           
PSYCHOLOOG         
SCOOTMOBIEL        
SHOPPINGNIGHT      
TABLET             
TAMARA PIETERSE     
TROUWRING          
TUINKAPPER         
TUINMAN            
VELUWE             
VERHUISSERVICE     
WINDLICHT          
WONINGONTRUIMING   

ZEEHOND            

lezers {aanbieding}
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Tamara Pieterse
Nieuwe bestuurder 
van Zorgbalans
Met ingang van 1 januari 
2018 is Tamara Pieterse 
onze nieuwe bestuurder.
Ze volgt Anja Schouten  
op, die in oktober 2017 
afscheid nam.

Tamara Pieterse over haar aanstelling: ‘Na een prachtige pe-
riode van zestien jaar bij Zilveren Kruis en andere Achmea-
bedrijven heb ik in januari de overstap gemaakt naar 
Zorgbalans. Dit past bij mijn persoonlijke drive om iedere 
dag een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg 
in Nederland. Zorgbalans had ik de afgelopen jaren al leren 
kennen als een organisatie die persoonsgerichte zorg biedt 
die aansluit bij de behoefte van de cliënt. Samen met cliënten 
en medewerkers wil ik die ambitie van Zorgbalans continue-
ren, waarmaken en verder doorontwikkelen.’ Tamara zal zich 
in het volgende Servicepaspoort Magazine aan u voorstellen.

Verhuizing 
hoofdkantoor 
Zorgbalans
Zorgbalans en 
Servicepaspoort 
zijn verhuisd.  
Onze nieuwe 
adressen zijn:

Zorgbalans
Gebouw de Binnenbocht
Leidsevaart 588, 3e etage
2014 HT  Haarlem
Servicepaspoort
Gebouw de Binnenbocht
Leidsevaart 584, 4e etage
2014 HT  Haarlem
Postadres
Postbus 6166
2001 HD  Haarlem

Maatwerk
Maandelijkse 
facturatie en 
jaaroverzichten
Servicepaspoort 
gaat in 2018  

over op een ander 
administratie-

systeem. 

Juist vanwege deze overgang ontvan-
gen onze maandelijkse abonnees nu tijdelijk een 
maandoverzicht. Zodra de overstap is afgerond 
zullen wij onze abonnees vragen of zij dit overzicht 
maandelijks per post willen blijven ontvangen, of 
liever per e-mail, of liever helemaal niet. Hiermee 
kunnen wij dus maatwerk leveren. 

Beurs
Leef- & Beweegbeurs 
13 oktober 2018
Noteert u alvast de volgende 
datum in uw agenda! 

Op zaterdag 13 oktober aanstaande organiseert  
Servicepaspoort voor de vierde keer de succesvolle  
Leef- & Beweegbeurs. Deze beurs vindt dit jaar plaats  
in winkelcentrum Schalkwijk te Haarlem. De beurs is  
voor iedereen gratis toegankelijk van 9.30-16.30 uur. 
Ervaar op die dag het voordeel van het Servicepaspoort-
lidmaatschap en maak kennis met meer dan veertig 
leveranciers die zich verbonden hebben aan  
Servicepaspoort. Naast de vele aanbiedingen en  
proeverijen zijn er workshops en demonstraties. 

Vakmensen 
(aan huis)
•     Afwikkelen van  

nalatenschappen/ 
uitvoeren erfenis

•    Alarmering
•    Alarmopvolging
•    Audicien
•    Beauty & Lifestyle
•     Behang- & schilder-

service
•    Belastingservice
•     Bibliotheekservice 

Zuid-Kennemerland
•    Bloemenservice
•    Boedelopslagservice
•    Boodschappenservice
•    Cateringservice
•    Computerhulp
•    Fietsservice

•    Gasservice
•    Gespecialiseerde zorg
•    Glazenwasservice
•     Grote/kleine  

schoonmaak
•    Hovenier
•     Huisdierenservice  

voor uw kat/hond
•    Hulp bij de huishouding
•     Interieuradvies/ 

decoratie
•    Installatieservice
•    Kapper
•    Kledingadvies
•    Kledingreparatieservice
•    Levensfotoboeken
•    (Grote) Klussendienst
•    (Kleine) Klussendienst
•     Loodgieters- en  

installatieservice

•    Maaltijdservice
•    Manicure
•    Massageservice
•    Nalatenschapsdossier
•    Ongediertebestrijding
•    Ontstoppingsservice
•    Opticien
•    Particuliere diensten 

‘Welzijn & Zorg’
•    Pedicure
•     Persoons Gebonden 

Budgetadviseur (PGB)
•    Professional Organizers
•    Pruikenservice
•     Reparatieservice huis-

houdelijke apparaten
•    Rollatorreparatie
•    Schilderservice
•     Schoonheids- 

behandeling

•     (Grote) Schoonmaak-
service

•     Schoorsteenvegen/
dakgoten reinigen en 
dakinspectie

•     Stoffeerservice
•    Stomerij/Wasserij/  
    Strijkservice
•     Tandem: Expertise-

centrum voor mantel-
zorgondersteuning

•     Testament/Levens 
testamentservice

•    Uitvaartverzorging
•    Tuinonderhoud
•    Verhuisservice

Comfort & 
Gemak
•    Bedmatalarm
•    Brandmelders
•    Beeldcontact

•    Deurspion
•    GPS-zender
•    Intercomsystemen
•    Veilig koken
•     Verlichting met  

sensoren
•    Woonhuisbeveiliging
•    Woningaanpassingen
•    Tablet voor ouderen
•    Hoorbatterijen

•    Medicijndispenser
•     Sleutel- en sloten- 

service
•     Smartwatch
•    Speciale telefoon

Actief & 
Gezondheid
•    Activiteitenservice
•    Beweegprogramma’s
•    Bewegen voor 50+
•     Centrum voor  

Cosmetische  
Dermatologie

•    Conditietraining 55+
•    Dierenarts
•     Digitale Apotheek 

Nederland
•    Dry Needling
•    Echoscopie
•    Fitheidstest
•    Fit de zomer door

•    Fysioprogramma’s
•    Gymnastiek Artrose
•     Gymnastiek Parkinson-

patiënten
•     Gymnastiek Reuma: 

Artritis
•    Gymnastiek 55+
•     Handig omgaan met de 

mobiele telefoon
•     Handig omgaan met uw 

tablet
•    Haptonomie Haarlem
•     Haptotherapie/Hap-

tonomische zwanger-
schapsbegeleiding

•    Healthcheck

•     Homeopathie en   
Vitaliteit

•    Hotelarrangement
•     Huidverzorging/ 

-verbetering
•    Kringloopwinkel
•    Loophulpmiddelen
•     Meer Bewegen voor 

Chronisch Zieken en 
Gehandicapten

•     Meer Bewegen voor 
Ouderen

•    Mindfulness
•    Nordic walking
•    Ontspannen bewegen
•    Podoloog

•    Rijbewijskeuring
•    Theaterbezoek
•    Sportscholen
•    Tandprotheticus
•     Verzekeringen:  

reis, collectieve zorg, 
auto etc.

•     Volksdansen/ 
Internationale dans

•    Workshops
•    Yoga
•    Zwembaden
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Producten en dienstenoverzicht 
Servicepaspoort
In de Bewaargids van Servicepaspoort vindt u een uitgebreid overzicht van onze  
diensten. Voor meer informatie bel 023 – 8 918 440 of kijk op www.servicepaspoort.nl



Maak vrijblijvend een afspraak!    |   088 - 10 20 100 (optie 3)    |   www.medipoint.nl/thuisadvies

Advies bij 
mij thuis
Ervaar de zekerheid van een aangepaste fiets

      
Voordelen van een aangepaste    
fiets via Medipoint Thuisservice
• Persoonlijk advies aan huis van onze adviseurs
•  Uitleg over verschillende soorten aangepaste fietsen
• Directe afstelling van de fiets op uw lichaam
•  Uitleg over het fietsen op een aangepaste fiets
•  Mogelijkheid om te fietsen onder begeleiding in uw 

eigen buurt
•  Diverse modellen verkrijgbaar tegen scherpe prijzen

   
Maak vrijblijvend een afspraak
Bel onze KlantenService op 088 - 10 20 100
(optie 3) of vul online het afspraakformulier in
op www.medipoint.nl/thuisadvies.

Nu tot 
25% 

korting!*

* Vraag de adviseur naar de voorwaarden.

“ Door mijn driewielfiets voel ik me weer 
stabiel tijdens het fietsen.”

Als u niet zo lang meer achter elkaar kunt fietsen of 
balans problemen heeft, is een aangepaste fiets de 
oplossing. Denk bijvoorbeeld aan een driewielfiets, 
waarbij u niet langer uw evenwicht hoeft te houden, 
zelfs niet bij het op- en afstappen.


