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{samen leven}

EENVOUDIG
BEELDBELLEN

‘De Compaan is gebruiksvriendelijk.
Dat maakt ’m zo geschikt voor ouderen!’
{tekst} CONNY VERWEIJ [fotografie} P&I

B

Beeldbellen met familie, vrienden of even met
de buren? Berichten ontvangen van de kleinkinderen of een melding van de elektronische
agenda? Het kan allemaal. De Compaan maakt
het leven gezelliger, makkelijker en hij is heel
eenvoudig in gebruik. Je kunt eigenlijk niets
verkeerd doen met deze speciale tablet.
Thomas Nijk, medewerker van Servicepaspoort: ‘De Compaan is veel eenvoudiger in gebruik dan een gewone tablet. Dat maakt ’m ook
geschikt voor ouderen. Je kunt eigenlijk niets
verkeerd doen. Het is onmogelijk om gegevens
te wissen en je komt altijd weer terug in het
hoofdmenu. Stel dat er een foto, een bericht of
een aanvraag tot beeldbellen binnenkomt. Dan
hoef je alleen maar “ja” of “nee” aan te tikken
om de foto te ontvangen of het gesprek te accepteren. Je kunt ook zelf een bericht versturen of een beeldbelgesprek aanvragen.’

________
Thomas Nijk van Servicepaspoort

‘De Compaan is veel eenvoudiger
dan een gewone tablet’

________

Beeldbellen
Thomas demonstreert het apparaat. In het beginscherm staan een aantal knoppen: spellen,
foto’s, nieuws, berichten, beeldbellen, agenda.
Tik je op de knop ‘beeldbellen’, dan krijg je
een overzicht van de contactpersonen. Je tikt
degene aan die je wilt bellen en degene aan
de andere kant van de lijn krijgt de melding:
‘Mevrouw Smit heeft je uitgenodigd voor een
beeldbelgesprek’. De gebelde hoeft het gesprek
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niet meteen aan te nemen. Hij of zij kan dat op
een later tijdstip doen als dat beter uitkomt.

Familieomgeving
Thomas: ‘De Compaan is voor familieleden,
kennissen of mantelzorgers bedoeld. Zij kunnen contact met de gebruiker maken vanaf
elk apparaat met internetverbinding, of dat
nu een mobiele telefoon, tablet of computer
is. Voor beeldbellen – waarbij je elkaar kunt

zien – heeft de andere partij wel een webcam
nodig. Voor familieleden geldt dat ze eerst
moeten worden uitgenodigd om toegang tot
het netwerk te krijgen. Ze ontvangen dan de
gegevens om in te loggen op het portaal. Familieleden hebben hun eigen toegang, wij noemen dat de familieomgeving. Het is een beveiligde omgeving, wat betekent dat niemand
kan meekijken.’

lees door op pagina 6
pagina
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{samen leven}
U heeft een foto ontvangen.
De Compaan geeft een
geluidssignaal en u krijgt
dit scherm te zien . U tikt
op de groene knop om de
foto te bekijken.

doorlees van pagina 5

Servicepaspoort
en De Compaan
Servicepaspoort is al vanaf het
beginstadium van ontwikkeling
betrokken bij De Compaan. Omdat deze tablet zo gebruiksvriendelijk is, heeft Servicepaspoort
De Compaan opgenomen in haar
assortiment.
Voor mensen die huiverig zijn
voor apparatuur of ‘a technisch’
zijn, is De Compaan de oplossing!
Een druk op de knop en de rest
spreekt vanzelf.
Servicepaspoort heeft medewerkers in dienst die met veel gevoel
voor techniek de apparatuur
kunnen aansluiten. En met vragen over De Compaan kunnen
leden ook bij Servicepaspoort
terecht.
Voor meer informatie kunt u
bellen met Servicepaspoort:
023 - 8 918 440.

De Compaan in de zorg
‘We willen De Compaan ook inzetten om de
kwaliteit van de zorg en het welzijn van mensen te verbeteren,’ vertelt Thomas Nijk. ‘Op dit
moment zijn we het gebruik van De Compaan
in de zorg nog aan het uitproberen. Tot nu toe
is iedereen positief.’ Thomas is projectbegeleider van de pilot. Hij gaat alle buurtteams van
Zorgbalans langs om uitleg te geven over De
Compaan.

Structuur
De thuiszorgmedewerkers kunnen door middel
van beeldbellen checken hoe het met iemand
gaat, maar óók met behulp van de zogeheten
“goedemorgen-functie”. Thomas: ‘Het apparaat kan de melding “Goedemorgen”, “Goede-
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PAULINE SMIT,

dochter van mevrouw
Smit

‘Eén druk op
de knop en we
zijn aan het
beeldbellen’

Dat ziet er gezellig uit! Als u
opde blauwe knop met het
opgestoken duimpje tikt, dan weet
afzender Bart dat u de foto heeft
ontvangen en ’m leuk vindt.

U heeft uw kleinzoon
een bericht geschreven.
De Compaan laat
zien dat het bericht
verstuurd is.

middag” en “Goedenavond” geven op tijdstippen die de thuiszorgmedewerker instelt. De
gebruiker hoeft alleen maar even het scherm
aan te tikken om deze melding weg te klikken.
Als dat is gebeurd, weet de thuiszorgmedewerker dat iemand in elk geval wakker is. Zo
breng je op een gemakkelijke manier structuur
aan in de dag.
Wordt de melding niet weggeklikt, dan krijgt
de thuiszorgmedewerker – na bijvoorbeeld
15 minuten – een waarschuwing.’ Een andere
praktische functie is de “agenda-functie”. ‘De
thuiszorgmedewerker of het familielid kan er
een afspraak in zetten. De gebruiker krijgt dan
een reminder als het bijna zover is. Dat is het
handige van De Compaan: het gebruik ervan kan
op iedereen persoonlijk afgestemd worden.’

Voor wie?
Thomas: ‘Onze thuiszorg-buurtteams
dragen mensen aan die baat zouden
kunnen hebben bij De Compaan. Wie
ervoor in aanmerking komt, mag De
Compaan één jaar gratis gebruiken. Wij
zorgen dat er Wifi wordt geïnstalleerd,
mocht iemand dat nog niet hebben, en
nemen de kosten voor onze rekening.
En natuurlijk komen we persoonlijk
thuis uitleg geven.’
Zorgbalans gebruikt De Compaan voor
thuiszorgcliënten, maar ook mensen
in zelfstandige wooneenheden maken
binnen Zorgbalans gebruik van De
Compaan.
Meer informatie: 023 – 8 918 918.

MIRTHE
VAN DER PEIJL,

thuiszorgmedewerkster buurtteam
Aerdenhout

‘De Compaan
geeft structuur’
‘We hebben een cliënt
die vergeetachtig is en
daardoor wat op zichzelf
werd teruggeworpen.
Dankzij De Compaan is
hij veel actiever geworden.
Dat hij drie keer per dag
een melding krijgt “de
goedemorgen-functie”
geeft hem structuur. Hij
leest het nieuws via De
Compaan en houdt ermee
contact met zijn zoon. Als
ik nu ’s avonds bij hem
kom, zit hij nog online
spelletjes te doen op De
Compaan.’

‘Erg leuk dat De Compaan
het voor oudere mensen mogelijk maakt om
contact te leggen via de
nieuwe media. Een laptop
wilde mijn moeder niet.
Maar met De Compaan
kan ze goed overweg. Als
ik mijn moeder oproep,
hoeft zij maar op de
knop te drukken en we
zijn aan het beeldbellen.
Met beeldbellen heb je
veel in de gaten. Als de
kapper bijvoorbeeld bij
mijn moeder is langs
geweest, of ze heeft juist
een mindere dag, valt dat
meteen op.’

MEVROUW SMIT,
gebruiker van
De Compaan

‘Het is een
geschenk uit
de hemel’

‘Ik vond De Compaan
meteen een geschenk uit
de hemel. Het is enorm
leuk dat ik nu contact
heb met mijn kleinkinderen. Ik kan beeldbellen, ze sturen me foto’s
en mijn kleindochter in
Ghana en ik sturen elkaar
berichten. Mijn handen
trillen enigszins. Ik hoef
het scherm maar aan te
raken en het verspringt.
Daarom heeft mijn dochter een soort potloodje
met een rubber dopje
voor me gekocht. Daar
kan ik heel goed berichten mee typen.’

Aanbieding

In de maanden december, januari en februari is er een speciale aanbieding: bij
aanschaf van De Compaan zijn de installatiekosten gratis. Bovenop de 10%
ledenkorting op het abonnement voor De Compaan.
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Direct voordeel {geknipt}

_
_
_
_

__

_

__

____

___

____
_
_
_

Als u na de verhalen van meneer De Wolf en mevrouw Schröder ook zin heeft gekregen
om lekker te bewegen, kunt u terecht bij Servicepaspoort voor verschillende cursussen:
Gymnastiek 55+, Conditietraining 55+, Internationale Dans/Volksdansen 55+ en Ontspannen bewegen 55+. Voor meer informatie kijkt u op www.servicepaspoort.nl of kunt
u bellen met Servicepaspoort via 023 - 8 918 440.

‘Een druppel tederheid is meer
dan geld en macht.’

__

Ook in beweging komen?

_
_
_

{8}

De rest van mevrouw Schröders week is gevuld met vrijwilligerswerk en andere activiteiten. Zo gaat ze wekelijks zwemmen en
springt ze nog rustig van de hoge duikplank.
‘En ik doe al 20 jaar aan linedancen.’
Een actieve dame dus. Ze aarzelde dan ook
geen moment toen ze werd gevraagd voor
een bijzondere actie die achter de schermen
van Servicepaspoort wordt georganiseerd
voor 3FM Serious Request. Over de inhoud
laat ze weinig los, maar: ‘Het wordt leuk en
gezellig. Bewegen helpt je namelijk om contact te leggen. Het maakt je letterlijk losser.
En doordat je je blijer voelt, kun je ook meer
voor een ander doen.’

_______________

%
0
5
DEEL
R
O
O
V
__
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is hij twee avonden per week te vinden bij
de les Werelddans en trekt hij ook geregeld
de duinen in voor Fitwalk, een looptraining.
Zijn kennis Thea Schröder is even actief en
neemt al 20 jaar deel aan de gymnastieklessen van Meer Bewegen voor Ouderen.
Zo blijft ze soepel. ‘Bewegen is erg belangrijk voor mij. Het geeft me een gezond gevoel; als ik van gym kom ben ik altijd heel
tevreden. De lessen geven voldoening. Op
mooie muziek nemen we elke week alle
spieren mee. Bovendien is de groep ook
heel gezellig. We hebben een goede band.
Als er iemand ziek is wordt er altijd een
bloemetje geregeld.’

Kijk eens op www.medipoint.nl of bel met
Servicepaspoort: 023 - 8 918 440.

Er kan niets op tegen een rondje ouderwets schaatsen.
Goed om het hoofd leeg te maken en natuurlijk ook
voor de gezondheid. Als u de bijgevoegde bon uitknipt, krijgt
u bij inlevering ervan bovendien 50% korting op het tweede
(goedkoopste) entreekaartje bij de ijsbaan in Haarlem
aan de IJsbaanlaan 2. De normale prijs voor volwassenen is
€ 6,20 en voor kinderen tot en met 15 jaar € 3,90.
De bon is geldig voor het seizoen 2014-2015 op
zowel het jeugd- als volwassenentarief.
Kijk op www.ijsbaanhaarlem.nl
RUIM
of bel 023 - 5 254 000.

__

Soms valt het niet mee om klok te kijken. Mensen
met dementie en slechtzienden hebben baat bij
de Nederlandstalige tafelklok Twemco. De cijfers
worden namelijk groot aangeduid, en ook de dag en
maand worden weergegeven. Als lid van Servicepaspoort betaalt u in plaats van € 131,95 nu € 105,95.

‘Op mooie muziek nemen
we alle spieren mee’

D

€ 26,-

KORTING

{makkelijker klokkijken}

{tekst} Marjolijn Straatman {fotografie} P&I

De bewegingslessen zijn goed voor je, én ze
zijn een probaat middel tegen eenzaamheid,
zo meent Cees de Wolf. ‘Meer Bewegen voor
Ouderen brengt je namelijk in contact met
anderen. Veel van de deelnemers zijn alleenstaand en zelf ben ik dat inmiddels ook.
Na de les drinken we altijd een kop koffie en
af en toe gaan we zelfs met een groepje uit
eten. Beweging zorgt er natuurlijk eveneens
voor dat je alles even kunt loslaten. Iedereen
kan meedoen aan de lessen. Ook mensen
met Parkinson, reuma en COPD.’
Meneer De Wolf roemt de gunstige effecten
op zijn gezondheid. Bij de bewegingslessen
komen alle elementen van het lichaam aan
bod, vertelt hij. ‘Dat versterkt je souplesse en
spierkracht, is goed voor je evenwichtsgevoel en zorgt ook voor een betere doorbloeding van spieren en gewrichten. Bewegen
heeft dus alleen maar voordelen voor het
welbevinden.’ Zelf geeft hij als invaller ook
af en toe bewegingsles, vertelt hij: ‘Op mooie
muziek nemen we alle spieren mee’. Verder

pret op de
ijsbaan
{goedkoper schaatsen}

__

Kalenderklok
bij de tijd

IJzers onderbinden!

_
_
_

Beweging is fijn,
gezellig en gezond. En
voor de lessen Meer
Bewegen voor Ouderen
van Servicepaspoort
bent u nooit te oud.
Meneer De Wolf (82) en
mevrouw Schröder (84)
kunnen erover
meepraten.

_________

__

__

{spotlight}

_

Boeddha, spiritueel leider,
ca. 450 voor Christus - ca. 370 voor Christus

_________

SLECHTS

€7,50

Abonnement
libelle

{grootste vrouwenblad}

RUIM

€76,-

VOORDEEL

Wie kent Libelle niet? Het tijdschrift is al jaren een begrip
met haar interviews en reportages, dossiers en inspiratie.
Zin om Libelle elke week vóór het weekend thuis te ontvangen?
Abonneer u nu en betaal geen € 176,80, maar € 99,95 per
jaar. Ook ontvangt u een half jaar Libelle-specials cadeau.
Ga naar www.libelle.nl/servicepaspoort voor deze
fantastische aanbieding.

Herinneringen dichtbij

FOTOBOEKJE IN DE POCKET

Sommige foto’s blijf je bekijken. U kunt ze nu bij u dragen
in een minifotoboekje van 3 bij 3 centimeter dat u kunt
gebruiken als sleutelhanger. Geschikt voor 12 foto’s. Interesse? De eerste 10 leden van Servicepaspoort loten
bij aankoop automatisch mee voor een gratis 2e miniboekje. www.levensfotoboeken.nl.
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{interview}

ZORGELOOS
WONEN

‘Servicepaspoort is als de buurvrouw die met je
meedenkt en met een passend voorstel komt’
Saskia Keijzer, manager bij Servicepaspoort

Met het oog op
de veranderingen
in de zorg zijn
Servicepaspoort
en Zorgbalans
continu op zoek
naar voorzieningen
en producten om
hun klanten zo
goed mogelijk
van dienst te zijn.
{tekst} SARAH SAARBERG
{fotografie} P&I

pagina

{10}

S

Saskia Keijzer, manager bij Servicepaspoort,
aan het woord: ‘De overheid wil dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
Wij stemmen ons dienstenpakket hierop
af, zodat dit ook gerealiseerd kan worden.
Of het nu gaat om praktische hulp of meer
comfort, we denken met onze klanten mee.
Eigenlijk zoals de hulpvaardige buurvrouw
die dan ook met een passend voorstel komt.’
Het is geen toeval dat het interview met Saskia Keijzer, manager van Servicepaspoort,
plaatsvindt in het Haarlemse Hofje van Codde en Beresteijn, pal naast de nieuwe Sint
Bavokerk. Het biedt aan de achttien oudere
bewoonsters een bijzondere woonvorm:
met elkaar in het hofje, maar wel in een
zelfstandige woning en gebruikmakend van
diensten en producten van Zorgbalans en
Servicepaspoort. ‘Wij hebben iets met hofjes,’ zegt Saskia Keijzer. ‘De woonvorm past
goed bij het nieuwe zorgbeleid van Nederland, maar ook bij Servicepaspoort: steeds
weer ons aanbod koppelen aan nieuwe vragen om zelfstandig te kunnen blijven wonen. Ook ons product persoonsalarmering
en de dienst alarmopvolging worden vaak
in hofjes gebruikt.’
Scheiden van wonen en zorg
Mede door de veranderingen in het zorgbeleid zijn Zorgbalans en Servicepaspoort
continu op zoek naar nieuwe of aangepaste
producten en diensten. ‘Al naar gelang de
vraag die er bij de leden bestaat, ontwikkelen
wij onze diensten,’ legt Saskia uit. ‘De meest
recente ontwikkeling binnen Zorgbalans
is bijvoorbeeld Zorgeloos Wonen. Bij deze
nieuwe woonvorm worden wonen en zorg
gescheiden.
Iemand huurt een woning van Zorgbalans
in een beschermde woonomgeving en kan

_______________

‘Schroom niet om jezelf een helpende
hand te gunnen’

________

vervolgens naar eigen behoefte services of
zelfs volledige zorg afnemen, al dan niet op
indicatie. Van tevoren bekijken we met de
klant wat er nodig is. Ook hier is het voor
ons de insteek om het mensen makkelijker
te maken. Bovendien is het flexibel: je kunt
zelf kiezen en zo nodig meer of minder gebruikmaken van de diensten die we bieden.’
Hulptroepen
Bij Servicepaspoort gaat het echter niet
altijd om het opvangen van beperkingen,
benadrukt Saskia. ‘Het begint bij comfort
en gemak. Het gekke is dat mensen vaak
moeite hebben om iets uit te besteden. Ik
betrap mezelf daar ook wel eens op. Laatst

moest ik thuis een grote kast verhuizen
naar de bovenverdieping. Ik zou dat zelf
wel even regelen, met als resultaat dat
ik de verf van de muren stootte en klem
kwam te zitten. Uiteindelijk schakelde ik
alsnog hulptroepen in.
Schroom niet om jezelf een helpende hand
te gunnen. Als de middelen binnen bereik
zijn, kun je je huidige leven of situatie vaak
een stuk eenvoudiger maken. Dat hoeft
trouwens niet altijd duur te zijn. Zo ontdekte een lid van ons laatst dat het tegen
een kleine vergoeding en met korting van
Servicepaspoort mogelijk is om de audi-

lees door op pagina 12
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{interview}
doorlees van pagina 11
cien en opticien aan huis te laten komen.
Het was voor deze man, die slecht ter been
is, altijd een enorme onderneming om daar
naartoe te gaan. Die energie kan hij nu voor
andere dingen gebruiken.’
De handige buurvrouw
Saskia: ‘Het is fijn als onze leden Servicepaspoort zien als de handige buurvrouw,
en ook echt een beroep op ons doen. In
principe kunnen onze leden met elke vraag
bij ons terecht. Het hoeft niet per se pasklaar in ons dienstenpakket te zitten. Zo

MARGREET
BAALBERGEN,

Woonconsulente:

‘Neem bijtijds
beslissingen’
Woonconsulente Margreet
Baalbergen begeleidt met haar
collega’s mensen die binnen
het project Zorgeloos Wonen
in het complex De Moerberg
in IJmuiden (willen) komen
wonen. ‘Zorgeloos Wonen
biedt een betaalbaar huurappartement met hulp, zorg en
alle gemakken dicht bij huis.
Als woonconsulente ga ik
in gesprek met de mensen,
zodat we ze weloverwogen
kunnen laten kiezen voor een
eventueel service- of zorgpakket. Misschien willen ze graag
gebruikmaken van de maaltijdservice of de persoonsalarmering, maar het kan ook
dat iemand in eerste instantie
alleen hulp in de huishouding
nodig heeft. Het pakket biedt
alle vormen van gemak en
zorg en kan bovendien altijd
worden aangepast.’
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Saskia neemt als voorbeeld het aantrekken
van steunkousen: ‘Aanvankelijk kwam er
iemand van de thuiszorg om mensen daarbij te helpen. Toch zijn er genoeg mensen
die dat best zelf kunnen, als ze maar weten
hoe. Bij Zorgbalans is een ergotherapeut
die deze vaardigheid kan aanleren. Iemand
die de weg in de zorg niet kent, weet vaak
niet dat dit mogelijk is. Als Servicepaspoort
wordt gebeld met deze hulpvraag, maken
wij de klant attent op deze ergotherapeut
en geven we hier de eerste uitleg over.
Zo koppelen we ook de diensten van Zorgbalans aan mensen. Andersom gebeurt dat ook:
via de thuiszorg van Zorgbalans komen men-

_______________
‘Bel ons en we zoeken met u
naar een oplossing’
________
belde onlangs een lid van Servicepaspoort
die jaarlijks op zijn verjaardag een groot
familiediner verzorgt. Wij hebben iemand
kunnen leveren die geholpen heeft met
boodschappen doen en vervolgens geholpen heeft bij de maaltijd bereiden. Dus
heeft u een vraag, bel ons en wij zoeken
met u naar een oplossing. U heeft het lidmaatschap niet voor niets.’
De oplossing ligt niet altijd bij Servicepaspoort: er wordt ook buiten de muren gekeken. ‘Een klant vertelde ons dat familie
uit Frankrijk overkwam en medische zorg
nodig had. Daarvoor kunnen we weer een
beroep doen op de diensten van Zorgbalans.
We werken samen met betrouwbare commerciële dienstverleners, maar bijvoorbeeld
ook met welzijnsorganisaties. We kennen de
weg en het gebeurt eigenlijk nooit dat we
geen antwoord of oplossing hebben.’
Wisselwerking
Als ledenservice van Zorgbalans biedt Servicepaspoort een heel spectrum aan onderdelen. De beide organisaties versterken elkaar.

sen vaak weer bij Servicepaspoort terecht.
Die wisselwerking is mooi en biedt aan onze
klanten een belangrijke meerwaarde.’
Persoonsalarmering
Denken vanuit de klant, dat vinden ze bij
Servicepaspoort belangrijk. Saskia: ‘Kijk bijvoorbeeld naar de technologie. De ontwikkelingen op dat gebied gaan razendsnel. Er kan
veel, maar soms staat het nog in de kinderschoenen of is het voor een particulier financieel niet haalbaar. Wij verkennen de markt
en zoeken leveranciers die passende en moderne oplossingen bieden waar onze klanten
echt wat aan hebben.
Ons product persoonsalarmering bestaat al
heel lang. Dat beperkt zich niet tot het leveren van het product. We hebben twee mensen in dienst die niet alleen de technische
kant volledig begrijpen, maar ook gevoel hebben voor de emotionele en ondersteunende
kant. Ze komen bij de mensen thuis en leggen
precies uit hoe de persoonsalarmering werkt.
Bovendien hebben we bij Servicepaspoort
ook de aanvullende dienst alarmopvolging:

Het gezellige Haarlemse Hofje van
Codde en Beresteijn, naast de Kathedrale
Basiliek Sint Bavo in Haarlem

_______________
‘ Techniek
kan helpen
om comfortabel
en veilig te
wonen’
________

als iemand geen drie contactpersonen heeft
die binnen 30 minuten aanwezig kunnen
zijn, wordt de professionele hulp ingeschakeld van het ambulante team van Zorgbalans.’
Apparaten en vakmensen
Saskia heeft nog meer voorbeelden van
technische oplossingen die helpen om
comfortabel en veilig te wonen. ‘Denk bijvoorbeeld aan gps-zenders: kleine apparaatjes waarmee een ander kan zien waar
je je bevindt. Sommige mensen vinden dat
enorm prettig. Er zijn producten die helpen
bij het dagritme, horloges die signalen afgeven wanneer er medicatie moet worden

ingenomen en we zijn bijvoorbeeld druk
met De Compaan, een eenvoudige tablet
waarover elders in dit magazine een artikel
staat. Het zijn allemaal voorbeelden waarmee we het leven van onze leden van een
beetje comfort en gemak kunnen voorzien.
In sommige gevallen kunnen mensen ook
bepaalde producten eerst huren en uitproberen voordat ze tot een dure aanschaf
overgaan. Maar altijd zorgen we voor producten die werkelijk iets toevoegen en die
worden geleverd door betrouwbare vakmensen. Daar hebben onze leden dan geen
omkijken naar.’
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Last van chronische pijnklachten? Wellicht kan de
PainGone helpen. Dit hulpmiddel in de vorm van
een grote pen stuurt lage frequentie elektrische
impulsen die de zenuwweg activeren. Door aangemaakte endorfine kunnen de klachten afnemen.
Belt u voor meer informatie met Servicepaspoort
op 023 - 8 918 440 of kijk op www.medipoint.nl.

VOOR
95

€ 39,

Mantelzorgondersteuning
Netwerkversterking
Ondersteuning bij regeltaken
Workshops & Begeleiding
Informatie & Advies
Jongeren & Mantelzorg

Tandem Centrum voor
Mantelzorgondersteuning
Postbus 6166, 2001 HD Haarlem

Telefoon 023 891 06 10
info@tandemmantelzorg.nl
www.tandemmantelzorg.nl

Voor waterratten GPRROAEFTLIS
ES
Zwemmen
{aquagym}
Aquagym houdt de spieren soepel, en behoudt
of bevordert de beweeglijkheid van gewrichten.
Wie 55 jaar of ouder is kan deelnemen aan de lessen
Aquagym in zwembad De Heerenduinen aan de
Heerenduinweg 6 in IJmuiden. Servicepaspoortleden kunnen zich aanmelden voor een gratis
proefles via 0255 - 5 31 888.
www.zwembadvelsen.nl

__

______
_
_
_
_

_
_
_

K

___ ____

VAN

€ 54,95

_
_
_

Zo helpt Tandem met
‘Samen Zorgen’

{elektrische
impulsen}

€OR3TIN,-G

__

PAINGONE

Is het de hoogste tijd dat u een
fitnessruimte vanbinnen ziet?
U kunt sporten onder begeleiding
van fysiotherapeuten in de fitnessruimte van zorglocatie Velserduin
IJmuiden. Als Servicepaspoortlid betaalt u niet € 30,- maar
€ 27,- per maand. Een eenmalig
intakegesprek kost € 30,-.
Voor meer informatie
Servicepaspoort
023 - 8 918 440.

__

Pen tegen pijn

{kom in vorm}

__

,

FITNESS

95

een tijdschrift is het puur genieten.
U kunt nu extra voordelig kennismaken met het magazine Zin.
U ontvangt het tijdschrift 3 keer
voor € 12,95. Bel gratis naar
085 - 8 885 651 of ga naar www.zin.nl/ontdekken.
De digitale versie krijgt u er gratis bij. De aanbieding
is geldig tot 1 mei 2015.

b.v.

Samen sporten

3X ZIN

ZIN IN €12
LEZEN?
Op de bank met een kop thee en

_

Magazine

_

__

__

{geknipt} actief & gezondheid

__

__

_______________

‘De grootste dwaasheid is het opofferen van
uw gezondheid voor welk ander geluk ook.’
Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof 1788-1860

_________

Rol de mat
maar uit
YOGA

XFLES
3
E
O
PR
€12,50

{lekker bewegen}
Altijd yoga willen proberen? Dit is uw kans.
Als Servicepaspoort-lid betaalt u nu € 12,50
voor 3 proeflessen. Voor meer informatie
of om u aan te melden kunt u mailen
naar info@yogastudiosantpoort.nl
of bellen met Servicepaspoort op
023 - 8 918 440.
www.yogastudiosantpoort.nl
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{drie vragen}

{smaak}

3 vragen aan

De informatiebijeenkomst van Servicepaspoort
op 12 juni was een groot succes. De verschillende
sprekers kregen veel vragen van hun toehoorders.
Welke vragen leefden er het meest?

1.

IS EEN TABLET WEL IETS
VOOR MIJ?

THOMAS NIJK

medewerker Servicepaspoort

2.

HOE VOORKOM IK DAT MIJ
GELD AFHANDIG WORDT
GEMAAKT?

HEBBEN VERANDERINGEN
IN DE ZORG INVLOED
OP MIJN SITUATIE?

NOTARIS ERIC ROS

ANJA SCHOUTEN

Notarishuis IJmond

3.

bestuursvoorzitter Zorgbalans

‘Iedereen kan het leren.
U doet niet snel iets verkeerd’

‘Verifieer altijd eerst met
wie u te maken hebt’

‘Persoonlijke voorbeelden
maken informatie begrijpelijk’

‘Wat oudere mensen er vaak van weerhoudt
om een tablet te gebruiken, is hun angst
voor techniek. Dat bleek heel duidelijk uit
de vragen die ik kreeg. Ze raken per ongeluk het scherm aan en dan gebeurt er opeens van alles. Dat heeft als gevolg dat die
tablet al snel niet meer wordt gebruikt. Ik
heb uitgelegd dat ze niet snel iets verkeerd
kunnen doen. Kom je opeens in een scherm
terecht dat je nog niet eerder gezien hebt,
dan is er niets aan de hand. Er is altijd een
knop waarmee je terug naar het menu kunt.
Overigens nog een tip: sommige mensen
gebruiken een stylus om de tablet te bedienen. Dat is een soort pen met een rubber
dopje waarmee je nauwkeuriger bent bij het
aanraken van het scherm. Dit kan makkelijk
zijn.’

‘Wie zijn bankzaken regelt via internet, doet
er goed aan een gedegen antivirusprogramma en firewall op de computer te (laten) installeren. En onthoud: uw bank zal u nóóit
telefonisch of via de e-mail om uw gegevens
vragen. Ga niet op dergelijke mailtjes of telefoontjes in. Komen er mensen bij u aan
de deur – die bijvoorbeeld claimen van een
goed doel te zijn of van een energiebedrijf
– vraag altijd eerst om legitimatie. Wordt
u gebeld met een aanbod, hoe aanlokkelijk
ook, ga er niet op in. Want u kunt aan de
telefoon niet verifiëren met wie u te maken
hebt. Laat uw telefoonnummer opnemen in
het bel-me-niet-register. En vraag bij het
nemen van belangrijke financiële stappen
altijd eerst advies aan iemand die u honderd
procent vertrouwt.’
Niet gebeld worden?
Ga naar www.bel-me-niet.nl
of bel 0900 - 666 1000.

‘Voor de informatiebijeenkomst had ik een
presentatie voorbereid over de belangrijkste
ontwikkelingen in de zorg. Ik bemerkte echter al tijdens mijn introductie dat de huidige
veranderingen in de zorg mensen zo bezighouden, dat ik aan de presentatie zelf niet
ben toegekomen. De aanwezigen bestookten
mij vol enthousiasme met vragen. Mensen
willen terecht weten hoe de veranderingen
en nieuwe regelgevingen van invloed zijn op
hun persoonlijke situatie. Deze bijeenkomst
was voor mij een mooie gelegenheid om
hier persoonlijk aandacht aan te besteden.
Ingewikkelde informatie wordt bovendien
veel begrijpelijker gemaakt aan de hand van
concrete en persoonlijke voorbeelden. Wat
mij betreft was deze dag voor alle partijen
een groot succes.’
Meer weten over de veranderingen in de
zorg en wat dit voor u kan betekenen?
Bel met Zorgbalans: 023 8 918 918.

Droomdessert

Een feestdiner is pas geslaagd met een tongstrelend
dessert. Probeer het zelf en maak deze verrassend
zachte panna cotta.
Panna cotta met citroenroom
INGREDIËNTEN
VOOR 4 PERSONEN

100 ML SLAGROOM
200 ML MELK
2 BLAADJES RODE GELATINE
1 DL RODE VRUCHTENSIROOP
1 TL VANILLESUIKER
RASP EN SAP VAN 1 CITROEN
FIJNE KRISTALSUIKER

VOOR DE GARNERING

VERS ROOD FRUIT
(BIJVOORBEELD AARDBEIEN EN RODE BESJES)
125 ML SLAGROOM
1 EL LEMON CURD (POT 350 ML)

BEREIDING

Week de blaadjes gelatine in koud water. Breng de room samen met de melk aan
de kook. Haal de pan van het vuur, knijp de gelatine uit en roer hem door de room.
Giet er de siroop en citroensap bij en roer er de vanillesuiker en citroenrasp door.
Voeg eventueel extra suiker toe. Giet de room in de glazen en laat ze afkoelen.
Zet het in de koelkast om minimaal 3 uur op te stijven.
Klop de slagroom bijna stijf. Roer de lemon curd erdoor. Schep als de panna
cotta opgestijfd is de citroenroom erop. Garneer met rood fruit.
{tekst en recept} Studio Roosmarijn
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{geknipt} Vakmensen aan huis

Uitgelicht {meet & greet}
Ook aan huis

Vroegboekactie

happy
20
VOOR%
DEEL
new hair!
De feestdagen vragen natuurlijk om een feestkapsel. De
thuiskapper van Servicepaspoort komt graag bij u langs, al
is reserveren in november vanwege drukte wel verstandig.
Wilt u later terecht? Als u boekt in december voor een
datum in januari 2015 ontvangt u 20% korting op uw haarbehandeling. (Niet geldig in combinatie met andere acties.)
Meer informatie? Bel met Servicepaspoort
023 - 8 918 440 of kijk op www.mobella.nl.

{in balans}

Weer in balans raken? Misschien is voetreflextherapie iets voor u. Een massage
stimuleert het lichaam om blokkades op te
heffen en afvalstoffen af te voeren. Een behandeling duurt 1 uur en wordt door verschillende verzekeraars deels of
geheel vergoed. De behandeling kost € 32,50 per keer. Servicepas50
poort-leden betalen voor een strippenkaart van 5 behandelingen
nu € 150,-. Mail voor meer informatie naar Margreet Klepper
BESPAREN
van Voetreflexpraktijk REFLEX: reflex-margreet@online.nl of
bel Servicepaspoort 023 - 8 918 440.

€ 12,

_______________
‘Een handvol hulp is beter dan een
karrenvracht zuchten en preken.’
_________
Charles Haddon Spurgeon, predikant, 1834-1892

GRATIS
PA

RAPLU

1KO0R%
TING
Snel bij u thuis

BOODSCHAPPENSERVICE
{groot gemak}

Soms kunt u niet zelf de boodschappen doen. Bijvoorbeeld vanwege gladheid, ziekte
of tijdgebrek. Geen punt. Servicepaspoort kan u aanmelden als klant voor de boodschappenservice JW Teleshopping van Versmarkt Van der Weijden in de regio’s Zuid-Kennemerland, Velsen, IJmuiden en de Bollenstreek. In december en januari krijgen nieuwe
klanten op de 2e bestelling 10% korting. Ook geldt in deze maanden: gratis bezorging
bij een bestelling met een minimumbedrag van € 25,- U kunt na aanmelding boodschappen bestellen uit de wekelijkse folder via telefoonnummer 023 - 5 286 715.
www.jwteleshopping.nl.
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Ontmoet de regisseur!
Voorstelling Annie
M.G. op Soestdijk
met Vier het Leven

Trotseer de regen

bij abonnement
op bieb
{lekker lezen}

Een paraplu hoort soms bij onze standaarduitrusting in de wintermaanden. Als u 18 jaar
of ouder bent en in december een Basis- of
Comfort-abonnement neemt van de Bibliotheek
Zuid-Kennemerland, ontvangt u een paraplu
gratis op vertoon van uw Servicepaspoort-pas.
Voor een Basis-abonnement betaalt u € 37,per jaar, voor de Comfort-variant € 50,-.
Kijk voor openingstijden en alle vestigingen
op www.bibliotheekzuidkennemerland.nl.

Annie M.G. op Soestdijk, foto: Annaleen Louwes

{thuiskapper}

VOETREFLEXMASSAGE

H

‘Het klinkt geweldig en dat is het ook,’ zegt
Neeltje Besouw (86). Onlangs ging zij voor
het eerst met stichting Vier het Leven naar
een voorstelling. ‘Doordat ik slecht loop,
kom ik nauwelijks de deur uit. Dankzij Vier
het Leven heb ik een heerlijke avond gehad.
Twee andere deelnemers en ik werden door
gastvrouw Ellen opgehaald en na afloop netjes
thuisgebracht.’

Alles verzorgd

Eveline van der Stuyt, regiocoördinator NoordHolland, praat vol enthousiasme over haar
werk. ‘De stichting is speciaal voor 70-plussers
in 2005 opgericht. Van een klein clubje zijn we
gegroeid naar 1500 vrijwilligers. Vorig jaar hebben 12.000 mensen voorstellingen kunnen bezoeken. Zodra iemand zich aanmeldt, ontvangt
diegene automatisch twee keer per jaar per
post het programma met de uitjes in de regio.
Er zijn geen verrassingen qua kosten: vervoer,
voorstelling, begeleiding en twee consumpties
zijn bij de prijs inbegrepen.’

Bezoekt u graag het theater of een concert
maar lukt dit niet meer zelfstandig? Geen
probleem. Vrijwilligers van stichting Vier het
Leven begeleiden u van deur tot deur voor
een middag of avond uit. Speciaal voor
Servicepaspoort-leden is er op 2 december
na de voorstelling Annie M.G. op Soestdijk
een bijzondere Meet & Greet
met de regisseur!
{tekst} Léonie de Boer

Meet & Greet

Op dinsdag 2 december wordt in de Stadsschouwburg Velsen Annie M.G. op Soestdijk
opgevoerd. Idee en regie van het toneelstuk
zijn in handen van Mette Bouhuijs.
Zij heeft Annie M.G. Schmidt persoonlijk gekend. Het stuk speelt zich af in 1958, een jaar
na de Greet Hofmans-affaire. Om de vorstin
in deze moeilijke tijd op te vrolijken, blazen haar vriendinnen hun oude toneelclub
nieuw leven in. Annie M.G. Schmidt krijgt de
opdracht een stuk te schrijven. Ze komt met
een blijspel over een man die nooit thuis is
en ook nog een minnares heeft. Na afloop
van de voorstelling kunt u de regisseur Mette
Bouhuijs persoonlijk ontmoeten.

Aanmelden

Aanmelden kan via het centraal
reserveringsnummer 035 - 5 245 156.
Meer informatie: www.4hetleven.nl

Programma
VIER HET LEVEN
IN STADSSCHOUWBURG VELSEN
IN NOVEMBER EN DECEMBER:

MOESSON MET O.A. BRAM
VAN DER VLUGT
VRIJDAG 14 NOVEMBER

SHOW BIG, BLACK AND BEAUTIFUL
DONDERDAG 11 DECEMBER

KERSTCONCERT WOLGA
KOZAKKENKOOR
ZONDAG 14 DECEMBER

DE JANTJES
WOENSDAG 17 DECEMBER

pagina

{19}

H

{spirit}

Giel Beelen
DJ Serious Request

‘Ik ben er
meer dan ooit
mee bezig’
Serious Request is een begrip. De jaarlijks
terugkerende actie van radio 3FM waarin
aandacht wordt gevraagd voor een stille ramp
doet duizenden Nederlanders in actie komen.
Dit jaar staat het Glazen huis in Haarlem, de
woonplaats van Giel Beelen. Extra spannend,
vindt de bekende dj.
{tekst} LÉONIE DE BOER {fotografie} P&I
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Haarlemmer Giel Beelen (37) is radio-dj bij 3FM en is sinds
de start in 2004 betrokken bij Serious Request. Van 18 tot
en met 24 december laten drie dj’s zich zes dagen zonder
eten opsluiten in het Glazen Huis op de Grote Markt in
Haarlem. Ze draaien dan dag en nacht verzoeknummers
voor luisteraars in ruil voor een donatie.
Daarnaast ondernemen veel particulieren en bedrijven
vaak originele initiatieven om ook geld in te zamelen. Het
doel dit keer: hulp voor meisjes en vrouwen die slachtoffer
zijn van seksueel geweld in conflictgebieden.
‘Ik vind het een heftig onderwerp,’ zegt Giel. ‘Vaak is het een
taboe om erover te praten, terwijl het hele samenlevingen
ontwricht. Daarom moet dit onderwerp op de kaart worden gezet. Helaas zijn er ook in Nederland veel vrouwen
die te maken hebben met seksueel misbruik. Ik hoop dat
onze actie ook in eigen land tot een groter bewustzijn leidt.’

‘Houten Haarlemmers’
Dat het Glazen Huis dit jaar in zijn stad staat, geeft hem
een onrustig gevoel. ‘Haarlemmers staan bekend als een
wat stug volkje. Ik hoop dat we straks kunnen afrekenen
met de bijnaam “Houten Haarlemmers”.’ Beelen merkt al
maanden hoe de actie tot in de verre omtrek leeft. ‘Voorheen las ik initiatieven in mijn mailbox, maar nu zie ik het
ook overal als ik in winkels iets voor Serious Request op
de toonbank zie staan. Ik ben er echt meer dan ooit mee
bezig.’

‘Kom in actie, alle
bijdragen zijn welkom!’

‘Dit onderwerp moet op de
kaart worden gezet’
Pannenlappen en moppen
Voor het doel van Serious Request kan iedereen zijn of
haar talent inzetten. De oproep van Giel is simpel: geef
en steun een actie van een ander. ‘Laatst hoorde ik dat
een vrouw de door haar zelf gehaakte pannenlappen bij
fourniturenzaak Bink aflevert, die ze voor haar verkoopt.
De opbrengst gaat geheel naar Serious Request. Geweldig
toch! Kopen, die pannenlappen, of kom zelf in actie: ga
moppen verkopen als je grappig bent! Alle bijdragen zijn
welkom.’
Ook Servicepaspoort bereidt op dit moment ook een actie
voor achter de schermen. Meer acties bekijken? Kijk op
www.seriousrequest.3fm.nl

‘Talent vind je volop in deze regio’
Muziek hoort bij Serious Request, en dit jaar gaat het nog
een stapje verder dan alleen plaatjes draaien. Samen met
theaterduo Speelman & Speelman bedacht Beelen Gitaarlem. Twaalf Haarlemse artiesten schrijven een liedje dat zij
spelen op een speciaal door de Haarlemmer Eugen Wulf
gemaakte gitaar. De liedjes worden verzameld op een
plaat waarvan de opbrengst naar Serious Request gaat.
Giel: ‘Het idee is op een positieve manier uit de hand gelopen. De gemeente en andere Haarlemse culturele instellingen zagen er meer in. In de toekomst wordt Gitaarlem een
verbindend element om hier muzikaal talent een platform
te bieden. Dat talent vind je in deze regio volop en dat
willen we naar buiten brengen.’

SERIOUS GENIETEN IN HAARLEM

Dolhuys & Gitaarlem: bekende Nederlander wordt geïnterviewd door
Judith Uyterlinde over de soundtracks van zijn leven. Natuurlijk met
live muziek. Donderdag 27 november, Museum Het Dolhuys, Schotersingel 2. www.hetdolhuys.nl www.gitaarlem.nl
Serious Wine: Haarlemse horeca verkoopt tot 24 december SERIOUS
WINE. Van elke fles gaat € 3,- naar de actie. Ook te bestellen:

www.seriouswine.nl
Bijzonder uit eten: Stichting TECS organiseert samen met Artisan
Kitchen een diner bij Keizer Culinair. Met drankje kijken bij kookworkshop en aansluitend diner. Donderdag 18 december, Lorentzplein 2a,
Haarlem. Aanmelden via info@tecsinternational.nl of 023 - 5 747 072.
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{agenda}

Ballet

Lezing

TIPS
voor trips

Zandvoort

De Notenkraker

Maarten
van Rossem

Nieuwjaarsduik

Buiten

Vrijwilligersdag PWN
Expositie

De Blauwe tram

Zin om er op uit te gaan? Leuk om te bewaren:
een selectie bijzondere uitjes in de regio!
* DATA ONDER VOORBEHOUD. CHECK ALTIJD DE WEBSITE VAN DE ACTIVITEIT!

Tentoonstelling Teylers
3FM Serious Request

Wereldrecord voorlezen

18 t/m 24 december 2014
Het Glazen Huis staat dit jaar in
Haarlem. Drie 3FM-dj’s laten zich
weer vrijwillig opsluiten, maken
24/7 radio, en slaan de maaltijden over om zoveel mogelijk
geld in te zamelen. Deze keer
zet 3FM Serious Request zich in
voor vrouwelijke slachtoffers
van geweld in conflictgebieden.
Uiteraard kunt u ook doneren.
Bijvoorbeeld tijdens een bezoek
aan het Glazen Huis op de Grote
Markt.

20 december 2014
Altijd een wereldrecordhouder willen zijn? Dit
is uw kans! Iedereen die
kan voorlezen, mag zich
verzamelen in de Bibliotheek Haarlem Centrum. Er
zijn namelijk minimaal 2500
mensen nodig om het ‘Wereldrecord Aaneengesloten
Voorlezen’ te breken. Elke
persoon leest één zin voor
en betaalt € 4,- voor deelname. Op die manier hoopt
de bibliotheek minstens
€ 10.000,- op te halen voor
3FM Serious Request 2014
en het record te breken.
Wie weet wordt u dus wel
mede-recordhouder. Aanmelden kan via de website

WWW.SERIOUSREQUEST.3FM.NL

WWW.HAARLEMLEESTVOOR.NL.

Record

Voorlezen

Expo De Blauwe Tram
t/m 31 december 2014
De Blauwe Tram was een begrip
in Haarlem. Veel forenzen en
badgasten hebben hier vroeger
een ritje mee gemaakt. In de
expositie in het Historisch Museum Haarlem staat men stil bij
de drie interlokale tramlijnen die
na de Tweede Wereldoorlog nog
door Haarlem reden. Prijs: € 7,-.
Jongeren t/m 18 jaar gratis.
WWW.HISTORISCHMUSEUMHAARLEM.NL

Nieuwjaarsduik Zandvoort
1 januari 14.00 uur 2015
Aan de hele Nederlandse kust
trotseren waaghalzen de koude
zee tijdens de nieuwjaarsduik.
Maar wist u dat de Zandvoortse
variant de oudste is van het
land? Hoog tijd om eens een
kijkje te nemen dus. Al is het alleen maar voor een kopje snert.
Ook zwemmen? Aanmelden om
12.30 uur bij de strandafgang
van Beachclub No5 aan de boulevard Paulus Loot.
WWW.NIEUWJAARSDUIKZANDVOORT.NL

Danny de Munk
6 januari 20.15 uur 2015
In het verse nieuwe jaar
verzorgt zanger Danny de
Munk een try-out met zowel
nieuwe liedjes als hits uit de
oude doos, begeleid door een
swingband in het Kennemer
Theater te Beverwijk.
Prijs: vanaf € 24,50.
WWW.KENNEMERTHEATER.NL

De Notenkraker
22 januari 20.15 uur 2015
Een cultureel avondje uit
beleeft u bij het Ballet van
de Staatsopera, dat op de muziek van Tsjaikovski De Notenkraker uitvoert in
het Beverwijkse Kennemer
Theater. Prijs: vanaf € 28,50.
WWW.KENNEMERTHEATER.NL
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t/m 8 februari 2015
Bijna iedereen heeft ze wel eens:
vooroordelen. Gelukkig kunnen we
er van (en over!) leren in het Haarlemse Teylers Museum. De tentoonstelling Op het eerste gezicht
draait namelijk om stereotypen en
vooroordelen en leert de bezoeker
gaandeweg via bijvoorbeeld echte
schedels, films en affiches waar
deze vandaan komen. Prijzen voor
volwassenen: € 11,-. Kinderen
0 t/m 5 jaar: gratis. Kinderen t/m
17 jaar: € 2,-.
www.TEYLERSMUSEUM.NL

Vrijwilligers PWN
t/m eind februari 2015
Wilt u lekker actief buiten in
de duinen zijn, dan is de vrijwilligersdag van PWN, op diverse
zaterdagen, wellicht iets voor
u. Omdat de gebieden van het
Noord-Hollands Duinreservaat
en het Nationaal Park ZuidKennemerland ook onderhoud
nodig hebben, kunt u onder meer
helpen met het verwijderen van
prunussen. Aanmelden doet
u via de website van PWN of
telefonisch bij Jolanda ten Cate
06 - 10 120 440. www.PWN.NL

Buiten

Rondje IJmond
Fietstocht IJmond
Lekker fietsen in de prille
lentezon? Een rondje IJmond
telt in totaal 40 kilometer (al
is er alle mogelijkheid om uit
te blazen langs de route) en
voert langs historische buitenplaatsen, burchten en forten.
De routekaart is gratis opvraagbaar bij Landschap Noord-Holland
via de website.

Optocht

Bloemencorso

WWW.LANDSCHAPNOORDHOLLAND.NL/

Bloemencorso

NODE/5634

22 t/m 26 april 2015
Ook zo gek op bloemen? Er
bestaat geen betere plek om
een bloemencorso te bekijken
dan in de Bollenstreek zelf.
Op vrijdagavond rijdt er zelfs
een verlichte stoet van praalwagens rond in Noordwijkerhout.
Op zaterdag voert het corso
van Noordwijk naar Haarlem.
Kijk voor de routes op de website.

Maarten van Rossem
5 maart 20.00 uur 2015
’s Lands leukste knorrepot
geeft een lezing bij Casca
in De Luifel in Heemstede,
geheten ‘’t Is maar net hoe
je het bekijkt’. Prijs: € 15,-.
WWW.CASCA.NL

WWW.BLOEMENCORSO-BOLLENSTREEK.NL
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{samen shoppen}

Duurzame DOPPER

UIT HET
HART

Dopper is het ideale kunststof flesje voor
kraanwater: duurzaam, mooi en handig.
Wegwerpflesjes heeft u niet meer nodig
én u helpt de berg plastic afval terug te
dringen. Een deel van de opbrengst gaat
naar de Dopper Foundation en wordt geïnvesteerd in waterprojecten, bijvoorbeeld in
Nepal. Dopper is in Haarlem bedacht en hij
is verkrijgbaar in zes kleuren (500 ml,
€ 12,50) of als robuuste Dopper Steel (800
ml, € 27,50). Liever met eigen print? Dat
kan al vanaf € 17,50. O.a. verkrijgbaar bij
Soelaart in Haarlem. www.dopper.nl

Doe-het-zelfKAARS

Brand een kaars voor iemand die u mist
of gewoon voor de gezelligheid. De ‘vuur
en vlam voor jou’ geurkaars brandt wel
50 uur lang en de houder is van gerecycled
glas (€ 14,95). Of ga zelf aan de slag met de
Doe-het-zelfkaarsen uit Indonesië. Het
pakket bevat alles wat u nodig heeft:
kaarsenpoeder, lontjes, een afstandhouder,
lepel en gebruiksaanwijzing. Prijs per zakje:
€ 9,95. Verkrijgbaar bij Waar Haarlem,
Grote Houtstraat 143. Of via webshop:
www.ditiswaar.nl

Gerecyclede OLIEBLIKKEN

Rondslingerende prulletjes? Berg ze op in een
gerecycled olieblik. Van klein tot groot. Voor
snoepjes of wasknijpers, als wasmand of voor
openhaardhout. De oude olieblikken worden
opgeknapt door gezinnen op Bali die geheel
van de opbrengst kunnen leven. De blikken zijn
speciaal ontworpen voor de winkel De wereld
van Jansje. Ook leuk: zacht en comfortabel als
kruk met handgemaakte kussens van wollen
dekens. Die worden gemaakt door mensen bij
Kunst om de Hoek, onderdeel van zorgcentrum
Heliomare. Blikken verkrijgbaar in vijf formaten, vanaf € 19,95. De Wereld van Jansje, Grote
Houtstraat 45, www.jansje.nl

Wat is leuker om een met zorg
uitgezocht cadeau te geven aan iemand
die u dierbaar is? Servicepaspoort
selecteerde bijzondere en mooie
producten uit de regio waarmee u ook
nog eens een goed doel ondersteunt
of die duurzaam en fair trade
gemaakt zijn!
{tekst} LÉONIE DE BOER

Strakke TASSEN

‘Wei doen het samen’, onder die slogan
heeft winkel Weidesign & more illustratrice
Yara Ruby de opdracht gegeven drie grafische prints voor een shopper te ontwerpen.
En mooi dat ze zijn geworden! Op één
lijkt het of twee figuurtjes een zwart tapijt
oprollen. Op een ander staan strakke oranje
cirkels waardoor het lijkt of er ballonnen
opstijgen. De volledige opbrengst van de
tassen gaat naar Serious Request. Afmeting
tas: 38 x 42 x 10 cm, uitgevoerd in 100%
katoen, € 12,50. Weidesign, Koningsstraat
27, Haarlem, www.weidesign.nl
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SpeelGOED

Geef speelgoed een tweede leven! Speelgoedbank Haarlem helpt kinderen van arme
gezinnen aan speelgoed en eigenwaarde. Elke
maand krijgen zij een tegoedbon die ze bij de
Speelgoedbank kunnen besteden. Oprichter
Femke Jacob: ‘Wij zijn een gewone winkel
waar iedereen (tweedehands) speelgoed kan
kopen. Maar particulieren kunnen ook hun
oude speelgoed inleveren bij de speelgoedbank.’ Voor iedereen tussen de 0 en 15 jaar is
er wat te vinden: speelgoed, boeken, (computer)spelletjes, knuffels. Gedempte Herensingel
4, Haarlem, www.speelgoedbankhaarlem.nl

Serious SJAALS

Lekker warm de winter door? Sla een handgebreide sjaal om of zet een hip mutsje op.
De Haarlemse Tamar de Haan en Tamara
van Woerkom zijn ‘Serious Knitting’ met originele zelfgebreide mutsen, warme cols en
kleurige omslagdoeken. De meeste breiwerken kosten tussen de € 5,- en € 15,-. De volledige opbrengst komt ten goede aan Serious
Request. Een grove steek of juist fijne korrel?
Okergeel of zeegroen? Serious Knitting breit
ook op verzoek. Geef uw wensen persoonlijk
door: tamarrie@gmail.com Zie ook
www.facebook.com/seriousknitting
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{drie generaties}

’40’70’90
Drie
generaties
over DE IDEALE

SCHOONHEID
In de jeugd van oma Henriëtte waren vrouwelijke
vormen het summum, terwijl haar dochter Nicole in
haar tijd als model graatmager moest zijn. Kleindochter
Lauren en haar leeftijdgenoten willen het liefst
sportief slank zijn, net als Doutzen Kroes.
Drie generaties over het schoonheidsideaal.
{tekst} SARAH SAARBERG {beeld} SHUTTERSTOCK
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Henriëtte Elken-van Dieren
(1943):
Te nuchter

Nicole Jones-Elken
(1969):
Niet snijden in gezond lichaam

Lauren Jones
(1992):
Stiekem dieet

‘Toen ik een jong meisje was, waren pin-ups
helemaal in zwang. Ik spaarde plaatjes van
filmsterren als Jane Mansfield en Marilyn
Monroe, prachtig vond ik die vrouwen! Ze
hadden hele vrouwelijk vormen, veel meer
dan de dunne modellen die je nu vaak ziet.
Sommige vrouwen droegen een corselet, een
beha en een korset in één. Nogal warm en
oncomfortabel, maar je taille leek er slanker
door. In de jaren zestig was vooral Twiggy
het helemaal. Ik was nogal stevig en leek in
de verste verte niet op dat schoonheidsideaal.
Veel vrouwen gingen op een hongerdieet
omdat ze net zo dun als Twiggy wilden zijn.
Ik deed hier niet aan mee. Ik was net moeder
en ik had het veel te druk met andere zaken
dan schoonheid.
Volgens mij waren wij in Nederland ook
eigenlijk wat te nuchter om ons de hele tijd
druk te maken om al die schoonheidsidealen,
dat was toch meer iets uit Amerika. Natuurlijk
zorgden we wel dat we er netjes en verzorgd
uitzagen. Make up gebruikten we niet veel.
Een beetje lippenstipt en voor feestelijke
gelegenheden gingen we naar de kapper om
het haar te laten watergolven. Of we gingen
slapen met van die ongemakkelijke grote
krulspelden in ons haar. Krullen waren erg in
de mode. Mijn kleindochter heeft steeds weer
ander haar en is veel meer met haar uiterlijk
bezig dan ik op haar leeftijd. Gelukkig zegt zij
altijd dat ik een prachtige oma ben, daar ben
ik dan wel weer trots op.’

‘Als klein meisje leek ik op Shirley Temple en
iedereen vond me prachtig. Mijn moeder heeft
me altijd op het hart gedrukt dat er meer is
dan alleen een mooi uiterlijk. Later vertelde
ze me dat ze het zei omdat ik anders misschien naast mijn schoenen zou gaan lopen.
Toen ik 18 was, ben ik model geworden. Zo
werd ik zelf “het schoonheidsideaal”, maar ik
leerde meteen de andere kant van het verhaal
kennen. In de modellenwereld was iedereen
altijd op dieet. Graatmager waren we en nog
vonden onze opdrachtgevers dat we aan de
stevige kant waren.
Na een paar jaar had ik daar vreselijk genoeg
van en ben ik gestopt. Sindsdien ben ik nogal
sceptisch over schoonheidsidealen. Je ziet
ook dat er tegenwoordig enorm veel wordt
gefotoshopt in tijdschriften: alles moet maar
de hele tijd perfect zijn. Mijn generatie is er
nog steeds erg mee bezig, ook omdat we nu
zichtbaar ouder worden. Hoewel het niet
altijd van de daken wordt geschreeuwd, zijn
chirurgische ingrepen erg van deze tijd. In
Amerika, waar mijn man vandaan komt, zijn
facelifts de normaalste zaak van de wereld.
In Nederland geldt volgens mij nog steeds als
norm dat je niet moet snijden in een gezond
lichaam. Dat is in elk geval mijn mening, zeker
als het gaat om jonge mensen. Mijn dochter
hoeft daar echt niet mee aan te komen.’

‘Ik heb het geluk dat ik de genen van mijn
moeder heb en dat ik kan eten wat ik wil. Ik
ben eigenlijk altijd de dunste geweest van mijn
vriendinnen. Als ik foto’s zie van mijn moeder
van vroeger, zie ik allemaal magere sprieten.
In mijn jeugd had ik best veel vriendinnen die
toen al mollig waren. Volgens mijn oma komt
dat omdat de kinderen van nu minder buiten
spelen en de hele dag achter de computer
zitten. Ik plaag haar dan wel eens, want zij is
altijd vrij fors geweest, maar enorm energiek.
Doutzen Kroes is voor onze generatie wel een
schoonheidsideaal. Zij is prachtig en vooral erg
gespierd. Ze leeft heel gezond, eet biologisch en
is volgens mij de hele dag aan het trainen.
Ik studeer en ik houd van hardlopen. Tijd om
de hele dag in de sportschool te zitten, heb
ik niet. Biologisch en bewust eten is lastig als
je studeert en bovendien best duur. Maar ik
probeer meer groentes te eten en vrijwel geen
vlees, en dat is dan weer goedkoper. Veel van
mijn vriendinnen zeggen dat ze blij zijn met
hoe ze eruitzien, maar stiekem is bijna iedereen
voortdurend op dieet. Mijn moeder was ooit
fotomodel en ik vind haar nog steeds prachtig.
Mijn oma is nooit slank geweest, maar toch
vind ik haar de knapste oma die ik ken. Zij
heeft weinig rimpels, soms denken mensen
zelfs dat ze mijn moeder is. Apetrots is ze dan,
en ik ook!’

_______________
Tip van Henriëtte

‘Als je lekker in beweging blijft,
zit je meestal beter in je vel.
Dat voel je en dat zie je!’

_______________

Fit en gezond

De beste remedie om overtollige pondjes tegen te gaan, is sport
en beweging. Het is voor elke generatie van belang om fit en gezond
te zijn. Met de ledenpas van Servicepaspoort krijgt u bij een aantal
sportscholen in de regio een aantrekkelijke korting. Er zijn bijvoorbeeld speciale sportprogramma’s die afgestemd zijn op uw leeftijd
of op een bepaalde beperking, zoals reuma of artrose. Kijk
op www.servicepaspoort.nl of bel naar 023 – 8 918 440.
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{puzzel}

{nieuw}

Woordzoeker

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

LANDGOED

BEWEGEN

LIDMAATSCHAP

BEWEGINGSLESSEN

MOBIELE TELEFOON

BUURVROUW

OPEN HAARD

CADEAUTJES

PANNA COTTA

COPD

PANNENLAPPEN

DE COMPAAN

PARAPLU

DOUTZEN

PARKINSON

EHZERWOLD

REUMA

FEESTDAGEN

SERIOUS REQUEST

FEESTDINER

SERVICEPASPOORT

FITNESS

SOUPLESSE

GEWRICHTEN

SPIERKRACHT

GIEL BEELEN

STEUNKOUSEN

GLAZEN HUIS

THUISZORGMEDEWERKERS

INTERNET

VOETREFLEXMASSAGE

Raamdecoratie

Kom heerlijk tot rust in de Achterhoek

Drie dagen genieten op het
gezellige Landgoed Ehzerwold
Natuurlijk goed in de Achterhoek! Hotel Landgoed
Ehzerwold ligt in Almen, een gezellig plaatsje midden
in de Berkelvallei; door de ligging bent u verzekerd
van rust en ontspanning.

KLANTENPANEL

2e t/m 4e prijs

Natuurgids: beleef NoordHolland op z’n mooist

1e prijs 1 x arrangement

voor 2 personen op Landgoed
Ehzerwold!
Win een arrangement voor 2 personen
inclusief twee overnachtingen, ontbijt
en diner op het gezellige Landgoed
Ehzerwold in de Achterhoek. Gelegen
in Almen, een plaatsje met een mooi
dorpsplein en eeuwenoude lindebo-
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men, midden in de Berkelvallei. De tijd
lijkt hier te hebben stilgestaan. Rust
vindt u ook in de prachtige bos- en
waterrijke natuur. Vanuit het hotel zijn
er diverse wandel- en fietsroutes door
de omgeving. Tevens wandelt u vanuit
het hotel zo de prachtige tuin in. Meer
informatie over dit arrangement vindt
u in de lezersaanbieding op pagina 29.

Sara

{column}

Al lezend en bladerend in deze natuur- en wandelgids van Landschap Noord-Holland krijg je meteen
het verlangen om naar buiten te gaan. Dat was ook
precies de bedoeling van de gids. In de gids staan alle
prachtige natuurgebieden beschreven die de provinciale natuurbeheerder heeft aangekocht. Er zijn ook 25 fiets-, vaar- en
wandelroutes toegevoegd. Volop
inspiratie voor een dag buiten! De
gids is voor nieuwe donateurs van
Landschap Noord-Holland, maar is
ook te koop in de boekhandel.

Het hotel beschikt over een restaurant, bar, fietsverhuur en gratis
parkeermogelijkheid. Tevens wandelt u vanuit het hotel zo de
prachtige tuin in.
De kamers van Hotel Landgoed Ehzerwold bevinden zich in twee
hotelvleugels die in de parktuin zijn bijgebouwd. De kamers zijn
voorzien van telefoon, televisie, zitje, bureau, draadloos internet en
een badkamer met bad en/of douche, toilet en föhn.
Op het gezellige Hotel Landgoed Ehzerwold te Almen kunt u even
helemaal afstand nemen van het leven van alledag. Rust vindt u in de
prachtige bos- en waterrijke natuur en ook in het dorpje Almen. Op
het mooie dorpsplein van Almen met eeuwenoude lindebomen lijkt
de tijd stil te hebben gestaan. Vanuit het hotel zijn er diverse wandelen fietsroutes door de omgeving. Zin in een uitstapje? De historische
Hanzesteden als Zutphen en Deventer en levendige plaatsjes zoals
Lochem en Vorden liggen op een steenworp afstand.

Ik betrap mezelf erop dat ik al kerstliedjes neurie. Ik houd
van de herfst en nog meer van de winter en de gezellige
feestdagen. Kaarsjes en open haard aan, gordijnen dicht en
cocoonen maar. Ik heb ineens erg veel zin in een nieuwe,
frisse kleur op de muren. Binnen het dienstenaanbod van
Servicepaspoort kan ik met een behoorlijke korting de
schilder laten komen. Maar eerst de kleur! Ik probeer een
keuze te maken door kleine stukjes muur te schilderen om
te kijken hoe de kleuren uitkomen.
In mijn zoektocht naar inspiratie loop ik ondertussen ook eens
binnen bij De Zwart Interieur in Santpoort. Hier komt ineens
een heel nieuwe vraag naar boven. Wat hangt er eigenlijk voor
mijn ramen? Mijn gordijnen heb ik al jaren en die zijn echt
aan vervanging toe. In de winkel hoor ik dat ik mijn complete
interieur kan veranderen door alleen al iets anders voor de
ramen te hangen. Dat klinkt aantrekkelijk; precies waar ik aan
toe ben. Ik val als een blok voor transparante rolgordijnen,
die inkijk tegengaan, maar toch voldoende licht binnenlaten.
Tot mijn grote plezier ziet mijn hele kamer er inderdaad anders uit. Ik ben bovendien blij dat ik ben begonnen met de
raamdecoratie, omdat de lichtinval nu veranderd is. Hierdoor
pakken de kleuren ook weer anders uit, vertelt de schilder.
Hij heeft gelijk: de kleuren die ik aanvankelijk heb uitgekozen,
vind ik nu te donker. Met de uiteindelijke keuze ben ik dolblij.
Als de schilder klaar is, lijkt het echt alsof ik in een compleet
nieuwe woning zit. Laat de winter maar komen!

De aanbieding is inclusief:
* Welkomstkopje koffie of thee
* Diverse fiets- en wandelroutes naar keuze
* 2 overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet
* 2 avonden een heerlijk dinerbuffet
* Koffie of thee bij vertrek ‘Coffee to Go’

Prijs: € 119,00 per persoon
Bij eenpersoonsgebruik berekenen wij € 10,00 extra per kamer per
nacht. Prijzen zijn exclusief milieu- en verblijfsbelasting à € 2,50 per
persoon per nacht.

Winnen?

Reserveren:

Schrijf de oplossing op een briefkaart en stuur deze voor 15 maart 2015 naar de
redactie van Servicepaspoort Magazine, Postbus 6166, 2001 HD Haarlem. De winnaars
krijgen dan binnen enkele weken bericht thuis.

Landgoed Ehzerwold, Ehzerallee 14, 7218 BS ALMEN,
telefoon 0575 - 431 143, email receptie@ehzerwold.nl.

www.ehzerwold.nl
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{overzicht}

Tarieven Servicepaspoort 2015
(let op: uitgezonderd wooncomplexen met projectafspraken)

Lidmaatschap Servicepaspoort

Het lidmaatschap van Servicepaspoort kost
per kalenderjaar € 21,- Onze leden ontvangen voor 2015 korting, en betalen slechts
€ 18,50.

Alarmering en Professionele
alarmopvolging

Kennismakingslessen
Gratis SportSupport
Beweegpasbrochure 50+!

Van september tot en met juni
kunnen inwoners van 50 jaar en
ouder in Haarlem en omstreken
weer 4x voordelig (vanaf €5,voor 4 lessen) kennismaken met
diverse sporten, aangeboden
door Haarlemse sportverenigingen en organisaties. Haarlempashouders krijgen bovendien
€5,- korting op het kennismakingsbedrag.
De kennismakingslessen zijn tijdens reeds bestaande ouderensportuurtjes. U kunt zelf bepalen
wanneer u wilt starten. Nieuw
in de brochure zijn o.a. de lessen
valpreventie, klootschieten,
tennis en daarnaast weer meer
dan 160 andere sporten. Ook zijn
er kennismakingslessen voor
chronisch zieken.

Vraag de gratis brochure
aan via de mail:
lgrooff@sportsupport.nl
of telefonisch via
023 - 5 260 302.
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Huur alarmapparaat bedraagt € 19,34 per
maand, met een lidmaatschap € 18,00.
Professionele alarmopvolging (met en zonder
sleutelkluis): € 11,50 per maand Eenmalige
installatiekosten alarmapparaat: € 73,50.
Eenmalige installatiekosten sleutelkluis:
€ 47,50.

Cursusbureau

Meer Bewegen voor Ouderen
De tarieven van Meer Bewegen voor
Ouderen variëren naargelang de lesduur en
gemeente waar dit wordt uitgevoerd. Per
jaar zullen de kosten tussen de 100 en 240
euro liggen. Vraagt u naar onze mogelijkheden en bijbehorende tarieven.

Lidmaatschapspas
Leden ontvangen vanaf eind december een acceptgiro
(indien geen automatische incasso is afgegeven) om
het abonnementsgeld voor het komende jaar te betalen.
Zij ontvangen hun pas vóór 15 februari van het nieuwe
kalenderjaar, doch uitsluitend nadat het abonnementsgeld voor dat jaar door Servicepaspoort is ontvangen.
Nieuwe abonnees ontvangen de pas nadat door Servicepaspoort het abonnementsgeld is ontvangen.

Bewaargids
De bewaargids die uitgegeven is in 2014 hebben onze
leden ontvangen. Deze is tevens digitaal op onze website
in te zien. Mocht u ons tips willen geven ten aanzien van
deze gids en daarin opgenomen vakmensen, dan kunt u
uw reactie mailen aan k.j.bouwhuis@servicepaspoort.
nl, of per post naar Servicepaspoort, t.a.v. K.J. Bouwhuis,
Postbus 6166, 2001 HD Haarlem.

Website

Healthcheck en voedingscheck voor leden:
€ 20,-, niet-leden: € 30,-. Kijk voor cursusdata op www.servicepaspoort.nl.

Vanaf december 2014 kunt u via de nieuwe website van
Servicepaspoort gemakkelijk zoeken naar een dienst of
leverancier die past bij uw vraag. Van boodschappenservice, klusbedrijf tot persoonsalarmering. U vindt er met
een paar klikken veel informatie en keuzemogelijkheden
terug. U kunt bovendien via de website direct met een
leverancier in contact komen. Maar mocht u dat prettiger
vinden, dan maakt Servicepaspoort een afspraak voor
u. Lid worden kan ook gemakkelijk via de website van
Servicepaspoort. www.servicepaspoort.nl.

Handig omgaan met uw tablet

Klantenpanel

Kosten 2015: voor leden € 33,-, niet-leden:
€ 38,-*

U kunt als lid van Servicepaspoort een bijdrage leveren
aan verbetering van ons product! Wij luisteren en geven
zo mogelijk gehoor aan uw raadgeving, reactie of suggestie. Dit doen wij aan de hand van uw brieven, mailberichten, telefoontjes, bezoek aan beurzen, maar ook samen
met ons klantenpanel. Kent u uw omgeving goed? Weet
u goed waar onze doelgroep interesse voor heeft? Lijkt
het u leuk om met ons mee te denken? Meld u dan aan
voor ons klantenpanel! Bel met ons op telefoonnummer
023 - 8 918 440 of stuur een mailbericht met uw
motivatie en persoonlijke gegevens naar:
info@servicepaspoort.nl.

Healthcheck en voedingscheck

Handig omgaan met uw mobiele
telefoon
Kosten 2015: voor leden € 33,-,
niet-leden: € 38,-*
CONTACTINFORMATIE
cursusbureau@servicepaspoort.nl
telefoon: 023 - 8 918 440
*Prijswijzigingen voorbehouden

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

Vakmensen
(aan huis)
• Afwikkelen van nalatenschappen/uitvoeren
erfenis
• Alarmering
• Alarmopvolging
• Audicien
• Beauty & Lifestyle
• Behang- & schilderservice
• Belastingservice
• Bibliotheekservice ZuidKennemerland
• Bloemenservice
• Boedelopslagservice
• Boodschappenservice
• Cateringservice
• Computerhulp

Comfort
& Gemak
• Brandmelders
• Beeldcontact

Actief &
Gezondheid
• Activiteitenservice
• Bewegen voor 50+
• Centrum voor
Cosmetische
Dermatologie
• Conditietraining 55+
• Dierenarts
• Digitale Apotheek
Nederland
• Dry Needling
• Echoscopie
• Fitheidstest
• Fit de zomer door

• Fietsservice
• Gasservice
• Gespecialiseerde zorg
• Glazenwasservice
• Grote/kleine
schoonmaak
• Hovenier
• Huisdierenservice voor
uw kat/hond
• Huishoudelijke hulp
• Interieuradvies/
decoratie
• Installatieservice
• Kapper
• Kledingadvies
• Kledingreparatieservice
• Levensfotoboeken
• (Grote) Klussendienst
• (Kleine) Klussendienst
• Lingerieservice

• Loodgieters- en installatieservice
• Maaltijdservice
• Manicure
• Massageservice
• Nalatenschapsdossier
• Ongediertebestrijding
• Ontstoppingsservice
• Opticien
• Particuliere diensten
‘Welzijn & Zorg’
• Pedicure
• Persoon Gebonden
Budgetadviseur (PGB)
• Personal Shopper
• Professional Organizers
• Pruikenservice
• Reparatieservice huishoudelijke apparaten
• Rollatorreparatie

• Schilderservice
• Schoonheidsbehandeling
• (Grote) Schoonmaakservice
• Schoorsteenvegen/
dakgoten reinigen en
dakinspectie
• Stoffeerservice
• Stomerij/Wasserij/
Strijkservice
• Tandem: Expertisecentrum voor mantelzorgondersteuning
• Testament/Levenstestamentservice
• Uitvaartverzorging
• Tuinonderhoud
• Verhuisservice
• Vervoer/taxiservice

• Beeldhorloge
• Deurspion
• GPS zender
• Intercomsystemen
• Veilig koken

• Verlichting met
sensoren
• Woonhuisbeveiliging
• Woningaanpassingen
• Tablet voor ouderen

• Hoorbatterijen
• Medicijndispenser
• Medische kaart
• Sleutel- en slotenservice
• Speciale telefoon

• Fysioprogramma’s
• Gymnastiek Artrose
• Gymnastiek Parkinsonpatienten
• Gymnastiek Reuma:
Arthritis
• Gymnastiek 55+
• Handig omgaan met de
mobiele telefoon
• Handig omgaan met uw
tablet
• Haptonomie Haarlem
• Haptotherapie/Haptonomische zwangerschapsbegeleiding
• Healthcheck

• Homeopathie en
Vitaliteit
• Hotelarrangement
• Huidverzorging/
verbetering
• Kringloopwinkel
• Loophulpmiddelen
• Massage
• Meer Bewegen voor
Chronisch Zieken en
Gehandicapten
• Meer Bewegen voor
Ouderen
• Mindfulness
• Mode voor ouderen
• Nordic Walking

• Ontspannen bewegen
• Podoloog
• Rijbewijskeuring
• Theaterbezoek
• Sportscholen
• Tandprotheticus
• Verzekeringen: reis,
collectieve zorg, auto
etc.
• Volksdansen/Internationale dans
• Workshops
• Yoga
• Zwembaden

Hoewel bij het samenstellen van deze uitgave de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat vlak voor het ter perse gaan van deze uitgave feiten zijn veranderd. Aan deze uitgave kunnen dan ook geen rechten worden
verleend. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor druk- en zetfouten. Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd of vermenigvuldigd zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.
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Stapt u ook over naar Zilveren Kruis?
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Voordelen
dankzij
Servicepaspoort

Dankzij Servicepaspoort krijgt u 5% korting op de
basisverzekering en 10% korting op alle aanvullende
verzekeringen. Bovendien krijgt u bij het afsluiten
van een aanvullende verzekering, het gratis pakket
‘Extra Aanvullend Thuiszorg’. Met daarin extra vergoedingen,
bijvoorbeeld voor het opvolgen van personenalarmering
en het volgen van preventieve gezondheidscursussen
bij uw thuiszorgorganisatie.
Meer informatie over de voordelen van een collectieve
zorgverzekering vindt u op www.zk.nl/servicepaspoort

