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Pavlova
met zomerfruit

‘Ik ben lid van 
Servicepaspoort 
omdat...

‘ik daar terechtkan voor 
tuinklussen die voor mij te 

zwaar zijn’
Mevrouw Steegh, Driehuis

Landgoed de 
Olmenhorst{29}
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hebben we genoeg ruimte.’ De vrijheid en het 
gemak bevallen goed. De verhuizing bracht 
onverwachts meer voordelen met zich mee. 
Zo kreeg het stel er een flinke groep leuke 
buren bij. Hanny vervolgt: ‘We zitten inmid-
dels in verschillende clubjes. Dat hadden we 
niet op ons oude adres. Bij mooi weer jeu-de-
boulen we hier elke week met z’n negenen in 
de binnentuin en drinken we daarna een bor-
reltje. In de winter wordt er binnen gesjoeld. 

Er is een buurtkamer in ons 
gebouw waar we altijd te-
rechtkunnen. Hans heeft ook 
nog een kaartclubje met wat 
andere buren. We drinken 
geregeld koffie met de ande-
ren. Je hoort het: we hebben 
onze draai gevonden.’

Levensloopbestendig
Het Hof van Leijh is een com-
plex met 172 woningen, on-
der meer bestaande uit twee- 

en driekamerappartementen. Deze worden 
zowel door jongere als oudere mensen be-
woond. De appartementen bieden een thuis 
aan ‘reguliere huurders’, aan senioren en aan 
mensen die zorg behoeven. Het is een locatie 
waar welzijn, wonen en zorg samenkomen. 

EEen fijne woning ziet er voor iedereen anders 
uit. Vaak bepaalt de levensfase waarin we ons 
bevinden wat wel en wat niet prettig en com-
fortabel is. De woonwensen van jonge ouders 
verschillen vaak wezenlijk van die van senio-
ren en het kan zomaar gebeuren dat u op het 
punt komt waarop u overweegt: ga ik verhui-
zen of zit ik goed? Hans (75) en Hanny (69) van 
der Veldt weten er alles van. Járen woonden 
ze naar volle tevredenheid in een eengezins-
woning in Haarlem. Toch begon het een tijd 
geleden te kriebelen. Ze worden een dagje ou-
der. Vooral Hanny zag wel wat in een nagel-
nieuw en gelijkvloers appartement. Zeker met 
de knieoperatie van Hans in het vooruitzicht. 

WAT IS UW 
WOONWENS?

Wonen op een fijne plek 
is ontzettend belangrijk. 
Met het ouder worden 
kunnen uw woonwensen 
natuurlijk veranderen. 
Bijvoorbeeld omdat de 
ruime gezinswoning nu 
wat groot aanvoelt en  
de gemakken van een  
appartement lonken.  
Of omdat u graag op uw 
vertrouwde stek blijft 
maar het even zoeken is 
hóe. Wordt het gaan of 
blijven? Goed om te  
weten: aan elke woon-
wens is een mouw te 
passen.
{tekst}MARJOLEIN STRAATMAN
{fotografie} BIEBS KÖHNE VON 
JASKI EN ELAN WONEN

‘Wij hebben onze draai gevonden’
Haar man twijfelde nog. ‘We hadden een tuin, 
waar we graag in zaten,’ zegt Hans. ‘Die bood 
ontspanning en vrijheid. Maar ja: ook veel on-
derhoud.’

Vrijheid
Op een steenworp afstand van hun huis zag 
het echtpaar de bouw van het nieuwe ap-
partementencomplex Hof van Leijh vorderen. 
Hanny had er wel oren naar. Het zag er mooi 
uit. Voor Hans begon het idee 
later meer te leven. Uitein-
delijk hakten ze de knoop 
door. Het werd verhuizen. 
Inmiddels genieten Hans en 
Hanny al weer ruim een jaar 
van hun nieuwe driekamer-
appartement in het Hof van 
Leijh. ‘In het begin moest ik 
wennen maar nu ben ik heel 
blij dat we deze stap hebben 
gezet,’ zegt Hans. ‘Een ap-
partement levert vrijheid op. 
Over veel zaken heb je geen sores meer. Ik 
hoef geen trappen te lopen, niet te klussen in 
huis. De auto staat op een afgesloten terrein. 
En de tuin? Het balkon is nu onze tuin. Ik heb 
er een grasmat op gelegd. We zitten er heerlijk 
en het scheelt me een berg werk. Binnenshuis 

‘Ik ben 
heel blij dat 

we deze 
stap gezet 
hebben’
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druk op de knop zelf alarm slaan. Sensoren 
in huis kunnen tegenwoordig ook de veilig-
heid vergroten. Slimme verlichtingssensoren 
langs de plinten bijvoorbeeld. Deze lichten op 
het juiste moment op als u langsloopt zonder 
dat u er verder omkijken naar heeft. Een ander 
hulpmiddel dat sinds de komst van corona in 
populariteit toenam, is beeldbellen via inter-
net. Via uw laptop, tablet of smartphone kunt 
u met enkele drukken op de knoppen niet al-
leen in contact komen met uw naasten, maar 
eveneens met zorgverleners voor zorg op af-
stand. Als u goed uit de voeten kunt met dit 
soort communicatiemiddelen, kunt u de mo-
gelijkheden van apps (applicaties) ontdekken. 
Zo bestaan er verschillende gezondheidsapps. 
Sommige verstrekken oefeningen die u helpen 
in conditie te blijven.

Technische hulpmiddelen
Ook als u besluit om in uw oude vertrouwde 
gezinswoning te blijven kunt u gebruikmaken 
van diensten en hulpmiddelen die een steuntje 
in de rug bieden. Via Servicepaspoort heeft ie-
dereen toegang tot een hele gereedschapskist 
aan ‘technische instrumenten’ die het verschil 
kunnen maken. Soms zijn ze heel praktisch 
van aard; denk aan een oplossing voor medi-
cijnbeheer of een magnetron die makkelijker 
bedienbaar is. Andere hulpmiddelen vergro-
ten de veiligheid, variërend van antislipstrips 
tot grotere oplossingen zoals een traplift. De 
ontwikkelingen staan niet stil. Slim gebruik 
van moderne technologie maakt steeds meer 
mogelijk. De personenalarmering is een al 
langer ingeburgerd voorbeeld. Hiermee kun-
nen zelfstandig wonende ouderen met één 

{samen leven}

De levensloopbestendige woningen zijn gelijk-
vloers, drempelloos en geschikt om (later) zorg 
in te ontvangen. Ze hebben bijvoorbeeld een 
elektrisch sluitsysteem waarmee anderen via 
een pasje toegang tot de woning kan worden 
verschaft en waarmee bedlegerige bewoners 
met behulp van een afstandsbediening de deur 
kunnen opendoen. Daarnaast zijn er verschil-
lende voorzieningen in 
het Hof van Leijh. Het 
Buurtteam van Zorg-
balans bevindt zich 
op de begane grond, 
waardoor hulp nooit 
echt ver weg is. Wel-
zijnsorganisatie DOCK 
heeft een buurtwinkel 
en restaurant in het 
gebouw, wat bijdraagt 
aan de samenhang tus-
sen bewoners onderling en met de buurt. In 
het Hof van Leijh is er dus veel gelegenheid 
voor sociale contacten én voldoende mogelijk-
heden om er prettig en zelfstandig te blijven 
wonen.

 
Van tuinman tot thuiszorg
Vrijheid en zelfstandigheid zijn belangrijke 
waarden, waar u ook woont en hoe oud u 
ook bent. De overheid onderschrijft dit en 
mede daarom wordt er steeds meer gefa-
ciliteerd. Als u niets voor verhuizen voelt 
en het prima naar uw zin heeft op uw hui-
dige adres zijn er voldoende oplossingen. 
Servicepaspoort denkt graag met u mee als 
de huishoudelijke en onderhoudsklussen in 
en om het huis te veel worden. Via een uit-
gebreid netwerk van leveranciers kunnen 
we u in contact brengen met betrouwbare 
vakmensen voor onderhoud en woonge-
mak. Als u opziet tegen onderhoud in huis 
is een schilder zo gevonden. Gezonde en 
verse maaltijden kunt u dagelijks aan huis 
laten bezorgen. De dienstverlening van No-
bilis biedt voor het dagelijks leven indivi-
duele oplossingen om de zelfstandigheid te 
behouden. Het is waar u zelf behoefte aan 
heeft: hulp van iemand die zo nu en dan een 
boodschapje doet, iemand die bijspringt in 
het huishouden of misschien iemand die 
voor u kookt. Wat is het toch heerlijk om 
ontzorgd te worden af en toe. Dan weet 
de mantelzorger dat het goed geregeld is 
als hij of zij met vakantie is bijvoorbeeld. 
Van huishoudelijke hulp tot nachtzorg en 
24-uurs zorg: de medewerkers staan graag 
voor u klaar om de gewenste diensten te 
organiseren. Iedere zorgvraag is uniek, het 
aanbod altijd passend.

‘Er is veel 
gelegenheid 
voor sociale 
contacten’

Zorgwoningen en 
Zorgeloos Wonen
Bent u 75 jaar of ouder en/of heeft u zorg 
nodig, dan kunt u in aanmerking komen 
voor een zorgwoning. Dit zijn zelfstandige 
woningen waar zorg- en dienstverlening 
mogelijk zijn, zoals het Hof van Leijh. Andere 
voorbeelden zijn het Zeewijkplein in IJmuiden 
en De Schulpen in Velsen-Noord. Zorgba-
lans biedt daarnaast Zorgeloos Wonen aan. 
Hieronder vallen huurwoningen met zorg. De 
Moerberg in IJmuiden is een voorbeeld van 
dit type wonen. Let wel: om hier te kunnen 
wonen heeft u een indicatie nodig. Meer 
weten? Kijk eens op www.zorgbalans.nl/
wonen-met-zorg/zorgwoningen/ of op 
www.zorgbalans.nl/wonen-met-zorg/zor-
geloos-wonen/. Bellen met Servicepaspoort 
kan natuurlijk ook: 023 – 8 918 440.

Wat kost dat?
Bent u benieuwd wat bepaalde manieren  
van wonen, diensten en zorg kosten?  
Met de Rekenhulp van Servicepaspoort  
kunt u het berekenen: 
www.servicepaspoort.nl/over- 
servicepaspoort/zorgrekenen/rekentool/ 

Verhuisregeling
Verschillende woningcorporaties bieden een 
speciale regeling voor senioren aan. Hierbij 
gaat het om de regeling ‘Ouder worden en 
prettig wonen’. Ouderen hebben hiermee 
bepaalde voordelen als zij verhuizen naar 
een woning die mogelijk beter bij hun situatie 
past. www.mijnwoonservice.nl

Diensten en hulpmiddelen
Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen 
om uw woonsituatie nog prettiger te maken? 
Bel met Servicepaspoort via 023 – 8 918 440 
of kijk eens op 

www.servicepaspoort.nl/aanbieding/
particuliere-thuiszorg-nobilis/

www. servicepaspoort.nl/aanbod/ 
servicepaspoort-en-technologie/ 

www. servicepaspoort.nl/leveranciers/
hulpmiddelen-langer-thuis-wonen/
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‘Nobilis
 staat voor 
zorg in de 
brede zin 
van het 
woord’
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Ervaren kappers
Aan huis
De kapper komt gewoon bij u thuis en het is nog 
voordelig ook. Een thuiskapper van Mobella is altijd 
gediplomeerd en heeft minimaal vier jaar kapsa-
lonervaring. U krijgt de kwaliteit van de kapsalon, 
maar dan in de comfort van uw eigen woning. 
Wilt u de kapper een keer uitproberen? Leden van 
Servicepaspoort kunnen ter kennismaking worden 
geknipt voor € 16,00. Bel met Servicepaspoort via 
023 - 8 918 440 of kijk op www.mobella.nl

Veilig en snel
RijbewijskeuringsArts.nl
U wilt graag mobiel blijven en heeft een medische keuring 
nodig voor het verlengen van uw rijbewijs? Rijbewijskeu-
ringsArts.nl verzorgt de medische en rijbewijskeuringen 
deskundig en veilig. Kosten voor een keuring van een 
standaardrijbewijs voor 75 jaar en ouder zijn € 55,00. Leden 
van Servicepaspoort ontvangen € 10,00 korting en betalen 
slechts € 45,00. Bel rechtstreeks met het afsprakenbureau 
via 085 - 018 08 00 of mail naar afspraken@rijbewijskeu-
ringsarts.nl. Als u zelf online een afspraak maakt voor een 
keuring via de website www.rijbewijskeuringsarts.nl ont-
vangt u nog eens 5% extra korting op het keuringsbedrag.  

Moeiteloos
De tuin seizoensklaar
Het wordt zomer en u kunt weer heerlijk in de zon zitten om te genieten van 
uw tuin. Wist u dat de dienstverlening van Nobilis ook ingezet kan worden voor 
klein tuinonderhoud, zelf als 
u alleen een balkon heeft met 
plantenbakken? Ons team van 
persoonlijke assistentes zet 
uw wensen centraal en staat 
altijd voor u klaar met de beste 
adviezen.  
Kijk voor meer informatie  
op www.nobilis.nl of neem 
contact met ons op om de 
mogelijkheden te bespreken 
via info@nobilis.nl of  
023 - 510 03 33.

Opruimcoach
Service op maat
Orde in je huis betekent rust in je 
hoofd. Wilt u ook een nette kleding-
kast, uw administratie op orde heb-
ben, hulp bij een verhuizing of heeft 
u onlangs afscheid moeten nemen 
van een dierbare? De Opruimcoach 
Haarlem biedt service op maat. U be-
slist zelf over uw spullen en behoudt 
altijd de regie. Een afspraak bij u thuis 
om de mogelijkheden te bespreken 

is gratis. Daarna ontvangt u een helder kostenoverzicht. Leden van 
Servicepaspoort ontvangen 10% korting op de eerste 5 uur. Kijk op 
www.deopruimcoachhaarlem.nl of bel met Servicepaspoort voor 
meer informatie via 023 - 8 918 440.

DE TUIN  Samen ontwerpen 
 

{tekst} LÉONIE SCHUTTER DE BOER 
{fotografie} DE BEELDREDAKTIE

als je altijd zelf alles in de tuin deed.’ Zes 
jaar geleden legde Van Eck de tuin van 
mevrouw Steegh aan. ‘Ik deed de bestra-
ting, maakte verhoogde borders en plantte 
bomen en struiken, maar samen hebben we 
de tuin gemaakt tot wat die nu is!’

Voor grote snoeiwerkzaamheden heeft 
mevrouw Steegh een paar keer per jaar 
contact met Roy. ‘Dan bel ik hem en spre-
ken we af wanneer hij langskomt. Vaak 
drinken we samen even een kop koffie. Zelf 
doe ik de kleinere klusjes in de tuin. Laatst 
had ik een paar zakken tuinaarde nodig. Die 
bracht hij dezelfde dag nog even langs.’

Gras maaien, hagen snoeien of herstellen van de 
bestrating? Voor al uw tuinonderhoud kunt u terecht 
bij een van de zes leveranciers van Servicepaspoort. 
Deze vindt u via www.servicepaspoort.nl/aanbod/
tuinonderhoud of bel Servicepaspoort via 
023 – 8 918 440.

Werkt u zelf graag in de tuin, maar is een helpende 
hand af en toe prettig? Dan kan een medewerker  
van Nobilis u ondersteunen bij lichte klusjes zoals 
viooltjes in bloembakken te planten. Neem voor 
meer informatie contact op via 023 - 51 00 333  
of stuur een bericht naar info@nobilis.nl

Vanuit haar woonkamer in 
het appartementencomplex 

in Driehuis kijkt mevrouw 
Steegh uit over haar tuin. 

Meerdere verhoogde borders 
zijn rijkelijk beplant en bieden 

elk seizoen een ander uit-
zicht. Van Eck Hoveniers, al 
elf jaar aangesloten bij Ser-
vicepaspoort, legde de tuin 
aan en verzorgt de zwaar-

dere tuinklussen.

Tuinieren doet mevrouw Steegh al 
veertig jaar. ‘Ik woonde in Santpoort-
Zuid, maar nadat ik alleen kwam te 
staan, werd het te groot. Zeven jaar ge-

leden verhuisde ik hiernaartoe. Ik had al 
snel in mijn hoofd hoe ik de tuin wilde 
inrichten die zich aan twee kanten om 
het appartement heen vouwt. Ik ben 
zelfstandig, maar kan niet alle klussen. 
Daarom ben ik lid van Servicepaspoort. 
Dat alle aangesloten leveranciers zijn 
geselecteerd, geeft mij een vertrouwd 
gevoel.’

Roy van Eck werkt al twintig jaar als 
hovenier. ‘Mijn werk loopt uiteen van 
het snoeien van een enkele boom 
tot het ontwerpen en aanleggen van 
complete tuinen. Ik vind het leuk een 
band op te bouwen met mijn klanten. 
Ik begrijp dat het niet makkelijk is om 
werkzaamheden uit handen te geven 
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‘Vergeving is geen emotie, het is 
een handeling van de wil’

Corrie ten Boom, horlogemaakster, evangeliste, auteur en 
verzetsstrijder (1892-1983)
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‘Roy luistert 
goed naar 

wat ik belangrijk 
vind’
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C‘Corrie, haar zus Betsie en hun 
vader Casper ten Boom boden 
onderdak aan honderden Joden en 
verzetsmensen. De meesten bleven 
maar een paar uur of paar dagen in 
het huis boven horlogewinkel Ten 
Boom. Regelmatig kregen sommigen 
een knipbeurt en anderen kleding 
om met hun nieuwe 
uiterlijk veilig door 
te reizen naar een 
onderduikadres. 
Daarnaast woon-
den er zes Joodse 
onderduikers in het 
huis aan de Bar-
teljorisstraat, door 
Corrie liefkozend 
BeJe genoemd. In 
haar slaapkamer 
was een schuilplaats 
gebouwd, mocht 
een inval plaats-
vinden.’ Frits Nieuwstraten zit in 
de woonkamer van het Corrie ten 
Boomhuis, waar het lijkt of de tijd is 
stil blijven staan in de oorlogsjaren. 
‘Na een tip viel de Sicherheitsdienst 
op 28 februari 1944 het huis binnen. 
De familie Ten Boom werd gearres-
teerd, maar de schuilplaats met zes 
onderduikers werd niet ontdekt. Pas 
twee dagen later werden zij bevrijd 
door leden van de verzetsgroep van 
de Haarlemse politie. Vader Casper 
overleed na zijn arrestatie in de 
gevangenis in Scheveningen. Betsie 
en Corrie kwamen terecht in con-
centratiekamp Ravensbrück, waar 
Betsie aan het einde van dat jaar 
stierf. Drie dagen later werd Corrie 
ontslagen uit het kamp, vermoede-
lijk omdat haar straf erop zat, en 
overleefde zo de oorlog.’

Kom op voor mensen in verdrukking
Hoewel Frits sinds de oprichting 
van het museum als vrijwilliger 
actief is, loopt het Corrie ten Boom-
huis vanaf zijn geboorte al als een 
rode draad door zijn leven. ‘De man 
die na de oorlog de horlogewinkel 
runde, woonde in bij mijn ouders 
aan de Parklaan. Mijn vader werkte 
als aannemer. Zodra er iets in de 
winkel of het huis moest worden 
verbouwd, werd hij gebeld. Net als 
bij de familie Ten Boom was het 
geloof ook in ons gezin belangrijk. 
Elk weekend na de dienst dronken 

we thee bij een geloofs-
genoot die boven de 
winkel woonde. Corrie 
zelf wilde na de oorlog 
niet meer terug naar  
de BeJe. Ze richtte  
op landgoed Schapen-
duin in Bloemendaal 
een opvanghuis op 
voor oorlogsslacht- 
offers. En ze wilde haar 
boodschap om op te 
komen voor mensen 
die in de verdrukking 
zijn geraakt en anders-

denkenden wereldwijd uitdragen. 
In totaal heeft ze meer dan zestig 
landen bezocht.’

Museum 35 jaar
In 1986 kocht de Amerikaan Mike 
Evans, zoon van een Joodse moeder 
uit Oost-Europa, die de oorlog had 
overleefd, het pand aan de Barteljo-
risstraat. ‘Hij kende het verhaal van 
de familie Ten Boom door de ver-
schillende boeken die Corrie heeft 
geschreven. Dat zij zowel de man 
die haar familie heeft verraden als 
een kampbeul uit Ravensbrück heeft 
vergeven, heeft een grote indruk 
achtergelaten bij veel Amerikanen. 
In Nederland was na de oorlog 
weinig oor voor de verhalen van 
overlevenden en lag de focus bij de 
opbouw van het land. Kijk vooruit 

Verborgen
 schat van 
Haarlem
Corrie ten 
Boomhuis

Corrie ten Boom is in de Verenigde 
Staten bekender dan Anne Frank.  

Het boek De Schuilplaats, over haar 
leven, is sinds de verschijning begin 
jaren zeventig op veel middelbare 
scholen gebruikt als lesmateriaal  
over de Tweede Wereldoorlog.  

In Nederland weten relatief weinig 
mensen wie Corrie was en welke  
rol zij heeft gespeeld tijdens en na  
de oorlogsjaren.’ Frits Nieuwstraten  

is directeur van het Corrie ten  
Boomhuis in Haarlem. Hij denkt  

dat het museum voor veel inwoners 
van de stad én Nederland nog  

een verborgen schat is.

{tekst} LÉONIE SCHUTTER-DE BOER
 {fotografie}  BIEBS KÖHNE VON JASKI

‘Basisschool-
leerlingen 
oefenen om 
binnen een 

minuut in de 
schuilplaats 

te zitten’
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{interview}
naar de toekomst en niet achterom naar het 
verleden, was de tijdgeest.’ De stichting Corrie 
ten Boomhuis kocht het pand van Evans in 1988, 
het jaar dat het museum opende. Frits werd 
gevraagd om leiding te geven aan de vrijwilli-
gers die het museum runnen. ‘Zoals Corrie, haar 
zus en vader de deuren van hun huis hadden 
opengezet, wil de stichting achter het museum 
dit ook doen voor alle mensen die het huis 
bezoeken.’

Meeste bezoekers komen uit buitenland
Frits laat een overzicht zien met aantallen bezoe-
kers en waar zij vandaan komen. ‘Tweederde van 
alle bezoekers komt uit het buitenland, waarvan 
de helft uit Noord-Amerika. Het museum is klein, 
dus per keer kunnen maar tien tot twaalf bezoe-
kers, onder leiding van een gids, een rondleiding 
krijgen. Daarom staan er vooral in het weekend 
grotere aantallen mensen in de Schoutensteeg 
te wachten voor de ingang, die aan de zijkant 
van het pand zit. In de voormalige horlogezaak 
is vorig jaar een museumwinkel geopend waar 
bezoekers na afloop boeken van Corrie, maar ook 
films en cd’s die zijn verschenen over haar leven, 
kunnen kopen.’

Stap in de schuilplaats
Per jaar ontvangt het museum gemiddeld 30.000 
bezoekers. De smalle trap achter de voordeur 
leidt hen via eetkamer, keuken en woonkamer 
naar de slaapkamer van Corrie met daarachter 
de schuilplaats op de tweede verdieping, die nu 
zichtbaar is door een gat in de muur. ‘Wij geven 
ook rondleidingen aan basisschoolleerlingen, die 
dan in groepjes van zes oefenen om zonder enig 
spoor achter te laten binnen een minuut in de 
schuilplaats te zitten. Voor een moment ervaren 
ze iets van de spanning die de onderduikers 
moeten hebben gevoeld.’

Bezoeken Corrie ten Boomhuis
Van dinsdag t/m zaterdag tussen 10.00 en 15.00 uur  
geven gidsen (vrijwilligers) rondleidingen. De toegang is 
gratis, maar een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. 
Een rondleiding duurt ongeveer een uur. Het museum is  
niet rolstoeltoegankelijk. Wel is het mogelijk om online een 
virtuele tour te zien en te luisteren naar de digitale gids.  
Kijk voor meer informatie op www.corrietenboom.com. 
Voor reserveringen of vragen kan een bericht worden 
gestuurd naar info@corrietenboom.com. Adres:  
Barteljorisstraat 19 in Haarlem.

Als u de alarmknop indrukt, kunt u direct 
spreken met degene die u helpt. Dit kan een 
contactpersoon zijn uit uw familie of vrienden-
kring, of een professionele alarmcentrale.

BINNEN EN BUITEN
Door een unieke GPS en wifi-locatiebepaling 
werken Lifewatchers zowel binnen als buiten-
shuis, door heel Europa. 

GEBRUIKSKLAAR 
AFGELEVERD INCLUSIEF 
SIMKAART
De LifeWachter wordt bij u 
geactiveerd en met € 15,00 te 
goed geleverd. De hulpverleners 
hoeven alleen de LifeWatcher 
app te downloaden en de 
instructies in de app te volgen.

{advertentie}

De horloges met GPS-tracker van LifeWatcher 
geven de tijd aan, geven aan waar u bent en 
zorgen voor een makkelijke alarmering in geval 
van nood, bijvoorbeeld bij een val. 

LifeWatcher
EENVOUDIG EN SNEL 
ALARM SLAAN

LifeWatcher Active
• Uitgebreider sportief ontwerp
• Na activeren SOS direct duidelijke spraakverbinding
•  Simkosten € 7,50 per 30 dagen (inclusief data en 

onbeperkt alarmeren)
• 10 voorkeuzenummers € 139,95

LifeWatcher Senior
• Eenvoudig design
• Na activeren SOS direct duidelijke spraakverbinding
•  Simkosten € 7,50 per 30 dagen (inclusief data en onbe-

perkt alarmeren)
• Herinnering functie € 129,95

Bestellen kan via de website www.lifewatcher.nl

AANBIEDING
Leden van Servicepaspoort 
ontvangen €10,- korting als 
zij gebruik maken van  
de code ‘Paspoort’. 

LifeWatcher B.V.
Pletterij 25
2211 JT Noordwijkerhout
Nederland
www.lifewatcher.nl
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de grond raakt. ‘Ik draag de Wolk elke dag. 
’s Morgens doe ik hem zelf eenvoudig aan. 
Je moet er even aan wennen, maar met 
een week weet je niet beter,’ zegt mevrouw 
Tijssen, die de Wolk al een paar jaar draagt. 
‘De airbag stuurt als ik val ook automatisch 
een alarmsignaal naar de kinderen. En ik 
kan na een val eenvoudig zelf het gebruikte 
patroon vervangen en de Wolk direct weer 
gebruiken.’

Onbezorgd uw dagelijkse dingen blijven doen
De Wolk heupairbag kan u wellicht helpen 
om onbezorgd uw dagelijkse dingen te 
blijven doen. Hij is veilig, betrouwbaar  
én simpel in gebruik. Servicepaspoort 
verkent graag met u de mogelijkheden om 
beschermd te zijn met de Wolk. Bel met 
Servicepaspoort voor meer informatie via 
023 - 8 918 440 of stuur een e-mail aan 
info@servicepaspoort.nl.

De belangrijkste eigenschappen:

ONZICHTBAAR & COMFORTABEL

HERBRUIKBAAR

WASBAAR

DAG & NACHT 

AUTOMATISCH VALALARM

RookmeldersVerplicht
Met deze stijlvolle en kleine X-Sense rookmelders 
beveiligt u uzelf voor brand en rook en voldoet u ook nog 
aan de wetswijziging van 1 juli 2022, waarbij rookmelders 
verplicht worden in Nederland. Deze rookmelders hebben 
een erg handige magnetische montageset. Daarmee 
bevestigt u ze snel en gemakkelijk tegen het plafond, 
zonder dat u gaten hoeft te boren. Wilt u de montageset 
t.w.v. € 4,95 gratis ontvangen? Bestel de rookmelders dan 
op www.brandpreventiewinkel.nl/servicepaspoort met
de couponcode SP-XSENSE22  *geldig tot 31 mei 2022

Voorjaar
Kleurrijke planten
Het is voorjaar bij DekaTuin tuincentrum! Er zijn volop kleur-
rijke tuinplanten, frisse kamerplanten en fleurige bloemen voor 
een gezellig huis of een gezellige tuin. Bij DekaTuin vindt u alles 
voor tuin, huis en dier. Kom langs in een van onze vestigingen 
aan de Vlaamseweg 1 of Anegang 8 in Haarlem, of in Heiloo 
aan de Vennewatersweg 15. Op vertoning van deze originele 
voucher ontvangt u 50% korting op een tweede plant of bos 
bloemen. Deze actie is geldig tot en met zondag 5 juni 2022. 
www.deka-tuin.nl

Heeft u geen zin of geen tijd om elke dag vers voor uzelf te  
koken? Apetito bezorgt heerlijke vriesverse maaltijden aan huis.  
U kunt kiezen uit een assortiment van ruim 150 maaltijden,  
soepen en desserts. Uiteraard kunnen wij rekening houden  
met een dieet. Wij bieden natriumarme, glutenvrije, vegetarische,  
halal en gepureerde maaltijden. U kunt een proefpakket aan- 
vragen met vijf heerlijke maaltijden voor € 19,95. Leden van  
Servicepaspoort ontvangen 10% korting op iedere vervolg-
bestelling. Bel met 0800 - 023 29 75 of kijk op  
www.apetito-shop.nl.

Vriesverse maaltijden
Thuisbezorgd

KlussenVakkundig opgelost
Kleine en middelgrote klussen 
worden snel opgelost door een 
betrouwbare vakman. Nathan 
Strijbis van S.N.S. Huis&Tuin 
onderhoud helpt u graag bij 
uw onderhoudswerkzaam-
heden aan huis en tuin. ‘Als  
ik een aanvraag ontvang via  
Servicepaspoort neem ik  
binnen 24 uur contact op.’ 
Leden van Servicepaspoort 
ontvangen € 2,50 korting 
op het uurtarief en betalen 
€ 35,00 (minimaal 2 uur per 
werkzaamheid). Kijk op  
www.servicepaspoort.nl  
of bel met 023 - 8 918 440.

INCLUSIEF

MONTAGE-
SET

___________

‘Twijfel is het begin 
van wijsheid’

Aristoteles, Grieks filosoof (384-322 v.Chr.)

__________

 €2,50
KORTING

10%
KORTING

E

IN BALANS 
met de Wolk heupairbag

Bent u wel eens gevallen? Of 
bent u bang om te vallen als 

u bijvoorbeeld boodschappen 
doet, een wandeling maakt of 

fietst? U bent niet de enige! 
Meer dan de helft van de 

ouderen is wel eens onzeker 
ter been. Zo’n 25.000 keer per 

jaar leidt dit tot een heup-
fractuur. Om die reden heeft 

het Nederlandse bedrijf Wolk 
een heupairbag ontwikkeld, 

want ‘heupfracturen moeten 
de wereld uit!’

‘Een heupfractuur kan grote gevolgen 
hebben,’ vertelt Filippo van Hellenberg 
Hubar, medeoprichter van Wolk. Veel 
slachtoffers worden minder mobiel of 
kunnen niet meer zelfstandig de dage-
lijkse dingen doen. Ze worden afhan-

kelijker van familie, mantelzorg of ande-
ren. Er is zelfs een groep die helemaal 
niet meer zelfstandig thuis kan wonen. 

Van sinterklaassurprise tot heupairbag
Ook Hans Schröder, de bedenker van 
de heupairbag, herkent dit. Zijn moeder 
viel regelmatig. ‘Als sinterklaassurprise 
maakte ik voor haar een opblaasbare 
zwemband om haar val te verzachten.’ 
Na de zoveelste struikelpartij van zijn 
moeder besloot Hans om een echte 
heupairbag te ontwikkelen. ‘Letterlijk 
met vallen en opstaan zijn we gekomen 
tot het product dat de Wolk heupairbag 
nu is.’

Slimme en onzichtbare heupbescherming
De Wolk heupairbag zorgt voor een 
zachte landing en vermindert het risico 
op een gebroken heup. Sensoren hou-
den continu in de gaten hoe de drager 
beweegt. Bij een val wordt de airbag ra-
zendsnel opgeblazen voordat de drager 

{extra}
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Zachte landing



H
1. VOOR WIE ZIJN DE  

ONTMOETINGSCENTRA  
MET NAME GESCHIKT?

HANNEKE VAN DER LINDEN, 
PROGRAMMACOÖRDINATOR OC 
SCHULPENSTROOM EN OC 
POLDERSTROOM: 

‘In onze ontmoetingscentra komen 
mensen met een haperend brein en hun 
naasten. Het is een veilige omgeving 
waarin niets hoeft. Er is ruim aandacht 
voor iedereen die daar behoefte aan 
heeft. In de centra Schulpenstroom 
in Velsen-Noord en Polderstroom in 
Velserbroek bijvoorbeeld, gaan we op 
zoek naar wat iemand nog wel kan en 
leuk vindt. Voor sommige bezoekers is 
dat een manier om een beetje eigen-
waarde terug te krijgen. De activiteiten 
zijn heel divers en bevatten altijd wel 
elementen van beweging, breintraining 
en creativiteit. Er wordt bewogen op 
muziek, gezongen en soms bijvoorbeeld 
hout bewerkt en sieraden gemaakt. Ook 
eten we elke middag een warme maaltijd 
die door onszelf – als mensen het leuk 
vinden om te helpen – of door een kok 
wordt bereid. Een bezoek aan een ont-
moetingscentrum kan best een stap zijn 
voor mensen met een haperend brein. 
Maar dat is nergens voor nodig.’

2. WAT IS ER NOG MEER TE 
DOEN IN DE ONTMOETINGS-

CENTRA?

ANITA VAN DUIN, PROGRAMMA-
COÖRDINATOR OC BOLLENSTROOM: 

‘In elk ontmoetingscentrum barst het 
van de activiteiten. Zodoende is er 
altijd wel iets wat past bij uw wensen 
en situatie. Bovendien nodigt de laag-
drempelige sfeer algauw uit tot mee-
doen. Bollenstroom in Hillegom staat 
een beetje bekend om zijn sportklas. 
Elke week gaan we onder begeleiding 
van een trainer naar de gymzaal. Vaak 
wordt er een circuit afgewerkt waar-
aan iedereen op zijn eigen manier kan 
meedoen. Zo zijn er oefeningen met 
een harde of zachte bal, of een ballon; 
net wat iemand fijn vindt en kan.
Wie het leuk vindt, kan ook mee met 
onze wandelingen. In samenwerking 
met het initiatief ‘Hillegom schoon’ rui-
men we tijdens het wandelen onder-
weg samen de rommel in de omgeving 
op. En er zijn nog meer gezellige 
activiteiten. Als het nodig is, helpen 
we elkaar op weg. De contacten spelen 
natuurlijk een grote rol. Er wordt altijd 
veel gekletst en gelachen.’

3. HEBBEN DE ONTMOETINGS- 
CENTRA NOG ANDERE 

VOORDELEN?

ANNEMIEK DENNEMAN, PROGRAMMA- 
COÖRDINATOR OC ZEESTROOM EN OC 
BLOEMENSTROOM: 

‘Veel mensen vinden het fijn om 
gelijkgestemden te treffen. Voor 
iemand met een haperend brein kan 
het soms spannend zijn om contacten 
met anderen aan te gaan. Sommige 
bezoekers zijn bijvoorbeeld bang dat 
ze iets vergeten. Wij drukken ze graag 
op het hart dat het helemaal niet erg 
is om een foutje te maken. En ook: dat 
ze helemaal zichzelf kunnen zijn. Vaak 
zoeken de deelnemers na een poosje 
anderen op met wie het klikt. Er 
ontstaan vriendschappen. Bovendien 
kan het helpen om anderen te zien 
deelnemen aan een activiteit. Het trekt 
mensen met enige schroom vaak over 
de streep om ook mee te doen.
In Zeestroom in IJmuiden zijn er 
verschillende activiteiten. Zo wordt 
er gesjoeld, bewogen op muziek, een 
quiz gespeeld en is er ruimte voor 
creativiteit. Een speciale groep, De 
Opstappers, maakt wekelijks een flinke 
wandeling. Daarna volgt er altijd een 
lunch in Zeestroom. Heel gezellig.’

Niet moeilijk om te maken deze pavlova met zomerfruit, 
 je moet alleen een beetje op tijd beginnen want de meringue 
droog je op een heel lage temperatuur in de oven. Aan dit
‘drogen’ kan weinig misgaan en succes is gegarandeerd  
met dit toetje! In plaats van een grote pavlova kun je ook 
voor iedereen een mini-pavlova met rood fruit maken,  
hij hoeft dan iets minder lang in de oven. Dit toetje is ook  
lekker met ander fruit, ik maak ze ook wel eens met  
mango en passievrucht.

Pavlova
met zomerfruit

Ontmoetingscentra
Voor opstappers en creatieven
Het is fijn om jezelf te kunnen zijn. 

Ook en misschien wel juist met 
een haperend brein. Zorgbalans 
heeft negen ontmoetingscentra 
waar iedereen die hiermee te 
maken heeft welkom is. Niets 
moet er en (bijna) alles kan. 

{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN 

1.  Verwarm de oven 
voor op 90 graden.
 Klop de eiwitten met 
de mixer in een vetvrije 
kom flink stijf en voeg ge-
durende het mixen geleide-
lijk de suiker toe. Klop totdat 
er een stevige glanzende 
schuim ontstaat dat in pie-
ken overeind blijft staan.  

2.  Bekleed een bakplaat met 
bakpapier en schep het 
schuim in een enigszins 
ronde vorm op de bakplaat. 
Plaats de bakplaat in het 
midden van de oven en laat 
de meringues in zo’n 2 à 2,5 
uur drogen totdat het droog 
en stevig aanvoelt. Laat het 
helemaal afkoelen.

3.  Was het fruit en dep het 
voorzichtig droog. Snijd het 
vanillestokje door de helft  
en snijd één helft open. 
Schraap het merg eruit 
en meng het merg met de 
slagroom en 1 el suiker. Klop 
de slagroom stevig. Versier 
de pavlova vlak voor het 
serveren met het slagroom 
en het fruit.

VOOR 4 PERSONEN 

3 EIWITTEN
120 GR FIJNE KRISTALSUIKER  
+ 1 FLINKE EL EXTRA VOOR DE 
SLAGROOM

250 ML SLAGROOM
400 GR GEMEND ROOD FRUIT 
(FRAMBOZEN, BLAUWE BESSEN, AARD- 
BEIEN BRAMEN, FRAMBOZEN, ETC.)

1/2 VANILLESTOKJE 
OPTIONEEL MUNTBLAADJES EN 
POEDERSUIKER OM TE GARNEREN

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 publi-
ceert op haar blog 

succesrecepten 
van over de hele 
wereld. Kijk voor 

meer kook-
inspiratie op

violetkookt.nl.
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Kijk op www.zorgbalans.nl/dementie/ontmoetingscentra-dementie of bel met 023 - 8 918 918 voor meer informatie.



   

Spa 
Summer Treatment 

10% 
KORTING

Wuzzi Alert
Startpakket 
Pebbles
Met het mobiele alarm van Wuzzi Alert® bent u altijd 
en overal veilig. De Pebbles is geschikt voor binnen- en 
buitengebruik en wordt geleverd inclusief oplaadstation. 
Dit lichtgewicht alarmapparaatje is straalwaterdicht en 
kan mee onder de douche. Met één druk op de SOS-knop, 
weet de ontvanger direct waar u bent en kunt u met elkaar 
praten. De alarmapparaatjes werken via een abonnement, 
hierdoor kunt u in Nederland en alle Europese landen 
alarmeren. Uw bewegingsvrijheid wordt een stuk groter! 
Het startpakket kost € 155,00 en leden van Servicepaspoort 
ontvangen 10% korting. Kijk voor meer informatie op  
www.medipoint.nl/beterbewegen of bel met 023 8 918 918.

€10
KORTING

M

Dat is precies wat de huid nodig heeft in de zomer: een extra hydraterende 
en verzorgende gezichtsbehandeling. Deze bestaat uit een dubbele reiniging, 
het epileren van de wenkbrauwen en uitreinigen van onzuiverheden, een 
hydraterend masker en een heerlijke massage met een hydraterend serum. 
Natuurlijk sluiten we deze behandeling af met een rijk verzorgende gel 
en een goede zonnebrandcrème. Leden van Servicepaspoort betalen in de 
maanden mei en juni geen € 65,00 maar € 55,00. Boeken kan op de website 
www.bijdion.nl of telefonisch via 06 351 9 373 Bij Dion Schoonheidssalon, 
Jan van Walréstraat 7, Haarlem.

Wij zijn er
als je ons 
nodig hebt.

Altijd advies aan huis of in de winkel. Kom langs of neem contact met ons op.
Bel onze experts voor advies of een afspraak 
088 10 20 100

Kom ook naar de adviesdagen bij jou in de buurt 
20 mei in Amstelveen, Laan v/d Helende Meesters 431
27 mei in Haarlem, Stephensonstraat 45
10 juni in Heemskerk, Maltezerplein 35

Direct bestellen kan via onze website
medipoint.nl

Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. 
Medipoint helpt je beter bewegen, spoedig herstellen 
of gewoon fijner thuis wonen.

Servicepoint_9.5x13_19.04.2022_origineel.indd   1Servicepoint_9.5x13_19.04.2022_origineel.indd   1 21-04-2022   09:4121-04-2022   09:41

023) 531 91 43
info@kievitbv.nl
www.kievitbv.nl

Kievit maaltijdservice is al ruim 50 jaar gespecialiseerd in
het bereiden en bezorgen van zowel warme als gekoelde
maaltijden. De service is zeer flexibel, er wordt niet met

abonnementen of minimale afname gewerkt. Neem
contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Elke dag uw verse (warme)
maaltijd gratis thuisbezorgd

Groot portie: €9,80/€9,35*
Normale portie: €8,65/€8,25*

Soep €1,50
Toetje €1,20

 
*Dit zijn de prijzen indien u lid bent van 

het Servicepaspoort van Zorgbalans
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Inspiratie 
voor een 
praatje

Met die gedachte is voor mensen met een 
haperend brein en hun mantelzorgers 
Kunstkijkje ontwikkeld. Aan de keukenta-
fel, met een kopje koffie erbij, kunnen zij 
zich samen verwonderen over schilde-
rijen.
 
Filosoferen en lachen
Kunstkijkje is een online programma 
waarin thema’s en vragen zijn verwerkt 
die inspiratie bieden voor een praatje. 
Het is in het gebruik heel laagdrempelig, 
de techniek wordt bewust eenvoudig 
gehouden. Bij elk schilderij op het beeld-
scherm vindt de kijker een afspeelknop. 
Als u hierop klikt wordt u uitgenodigd 
om samen in gesprek te gaan over wat 
er te zien is. Mensen kunnen filoseren 
en lachen en zo hun onderlinge relatie 
versterken. Ze hebben pure ‘quality time’ 
met elkaar. Door met elkaar te praten 
naar aanleiding van het kijken naar 

kunst – er is geen goed of fout – ontdekt 
u meer van elkaar. Luisteren naar elkaar 
en vertellen aan elkaar is samen nieuwe 
ontdekkingen doen. Kunstwerken lenen 
zich voor gesprekken over levenservarin-
gen, voorkeuren en andere blikken op het 
dagelijkse leven. 

Online
Het idee van Kunstkijkje is ontstaan 
tijdens de eerste fase van de pandemie. 
Er werd naar middelen gezocht om 
zoveel mogelijk met elkaar in contact 
te blijven en online activiteiten bleken 
een oplossing te bieden. Theatermaker 
Wendy van der Brugge en beeldend kun-
stenaar Barbara Pais ontwikkelen samen 
het programma Kunstkijkje en studeren 
ermee af aan de Master Kunsteducatie in 
Amsterdam. Tijdens hun studie kwamen 
ze erachter dat ze dezelfde passie delen: 
kunst kijken en het beleven ervan zo 
laagdrempelig en aantrekkelijk mogelijk 
maken voor doelgroepen die er door 
omstandigheden minder snel toegang toe 
hebben. 

Samen ontwikkelen
Kunstkijkje wordt ontwikkeld in sa-
menspraak met de doelgroep zelf. Op 
ontmoetingscentrum Bollenstroom van 
Zorgbalans wordt het momenteel uitge-
probeerd door mensen met een haperend 
brein en hun mantelzorgers. Het blijkt 
niet alleen een fijn programma te zijn 
voor mantelzorgers, maar ook voor zorg-
medewerkers die samen met ouderen 
actief bezig kunnen zijn. Kijk voor meer 
informatie op www.kunstkijkje.nl

Praten over kunst levert leuke 
gespreksstof op en het biedt afleiding. 

Er zijn altijd verschillende inter-
pretaties mogelijk. Kunst activeert 

de zintuigen en je kunt er met 
meerdere ogen naar kijken. 
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HHet is een van de vele verhalen die Arnold van 
der Peet (66) vertelt als hij een rondwande-
ling door de Kleverparkbuurt geeft. Het ver-
tellen van verhalen is als een tweede natuur. 
Arnold werkte 43 jaar in het basisonderwijs; 
eerst voor de klas en de laatste twintig jaar 
als directeur op de Liduina-basisscholen in 
Haarlem-Noord. ‘Kennis overbrengen aan kin-
deren, maar ook aan volwassenen, is zó leuk.’ 
Nadat hij anderhalf jaar geleden stopte met 
werken, wilde hij blijven doen wat hem ener-
gie gaf. Als deelnemer en via school had hij 
al ervaring met stadswandelingen. Hij meldde 
zich aan bij het Gilde en na een periode van 
drie maanden waarin hij ervaring opdeed 
met alle wandelingen mocht hij zelfstandig 
op pad.

Malle Barbara
‘Wist je dat het liedje “Malle Babbe” van Rob 
de Nijs geïnspireerd is op een schilderij van 
Frans Hals? Niet op het gelijknamige portret 
dat de Haarlemse schilder maakte van Bar-
bara Claes, een verstandelijk beperkte vrouw 
die in het tuchthuis woonde net als zijn zoon 
Pieter Hals, maar op die van Het Zigeuner-
meisje. Een standbeeldje van Barbara Claes – 
de echte Malle Babbe – vind je halverwege de 
Barteljorisstraat, waar een lachende vrouw 
met bierpul in haar hand en een uil op haar 
schouder staat. Die uil staat trouwens niet 
voor haar wijsheid, maar verwijst naar het 
gezegde “Zo beschonken als een uil”!’

Geen feit maar fabel
Als stadsgids heeft Arnold ontdekt hoe dun 
de grens tussen fabel en feit kan zijn. ‘Tijdens 
de openingsceremonie van de Olympische 
Spelen in 2008 besteedden de Chinezen veel 
aandacht aan de uitvinding van de boekdruk-
kunst. Die zou volgens hen al in de 11e eeuw 
in China zijn ontdekt. De burgemeester van 
Haarlem was verontwaardigd en stuurde zijn 
Chinese collega een brief met een foto van het 
standbeeld van Laurens Janszoon Coster dat 
op de Grote Markt staat: “Hij is de uitvinder 
van de boekdrukkunst!” Volgens overlevering 
deed Coster de uitvinding bij toeval in de 
Haarlemmerhout toen hij in het park stukjes 

Stadsgids 
laat je met 
andere ogen 

kijken
‘Vlak achter museum ’t Dolhuys ligt de 
Kennemerstraat en precies tussen de 
huisnummers 7 en 11 zit een smal steegje. 
Aan het einde ervan staat een beeldje 
van een vrouw met een varkentje onder 
haar arm. Die vrouw heet Rosa en het 
varkentje Joris. Hij woonde bij haar in 
huis en zij zorgde zo goed voor hem dat 
Joris op een dag, inmiddels de 200 kilo 
ruim gepasseerd, door de vloer van  
haar woonkamer zakte. De buurman, 
beeldhouwer en heimelijk verliefd op  
zijn buurvrouw, maakte een beeldje  
van de twee en plaatste het voor zijn 
voordeur. Daar staat het nog steeds.’

{tekst} LÉONIE SCHUTTER-DE BOER 
{fotografie} BIEBS KÖHNE VON JASKI  

{spirit}

schors in de vorm van letters sneed, die op het 
moment dat ze op de grond vielen een afdruk 
in het zand achterlieten. Historici hebben be-
wezen dat dit verzonnen was en dat het druk-
ken van boeken met losse letters in Duitsland is 
uitgevonden. Overigens is het waar dat China 
al eeuwen eerder een vorm van boekdrukkunst 
kende. En de Laurens Janszoon Coster die wel 
ooit heeft geleefd, was nog veel te jong voor die 
historische uitvinding.’

MAAK EEN STADSWANDELING

Het Gilde Haarlem biedt 35 verschillende 
stadswandelingen aan, waaronder langs het 
oudste hofje van Nederland. Daarnaast is  
ook maatwerk mogelijk. Bel voor informatie  
of aanvragen op werkdagen naar  
06 - 16 41 08 03, stuur een bericht naar  
gildewandelingen@gmail.com of vul het 
formulier in via www.gildehaarlem.nl.

ONTDEK HAARLEM OP DE FIETS, 
VAREND OF DIGITAAL
Voor groepen of mensen die niet mobiel zijn, 
heeft het Gilde virtuele wandelingen ontwik-
keld. Of ontdek de stad met een gids op de 
fiets of leer Haarlem kennen en vaar mee met 
‘De Waterkoets’ door de Haarlemse grachten.

AAN DE SLAG ALS VRIJWILLIGER
Het Gilde Haarlem is onderdeel van 
Vrijwilligerscentrale Haarlem. Dit jaar viert  
het zijn 35-jarig bestaan. Wilt u deel  
uitmaken van het team? Neem contact 
op met de Vrijwilligerscentrale via  
023 - 531 48 62. Ook 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.



pagina {22}

{agenda} 

Muziek!
27 mei
’t Mosterdzaadje in Santpoort-
Noord is meer dan een oud kerkje. 
Het is een ontmoetingsplek en 
concertzaal in één. Op de vrijdag 
en zondag klinkt er geregeld live 
muziek. Het Moederdagconcert op 
vrijdag 27 mei bijvoorbeeld, waarbij 
Liene Madern-Stradina de piano 
bespeelt. Achteraf is er een vrijwil-
lige bijdrage. De richtlijn hiervoor is 
€ 10,00. Aanvang 20.00 uur. 
www.mosterdzaadje.nl 

Suppen in Spaarnwoude
Bij de eerste voorzichtige zonnestralen 
zien we ook de suppers weer voorbij-
komen op het water. Suppen is een 
razend populaire bezigheid waarbij 
staand op een supboard wordt voort-
bewogen met behulp van een peddel. 
Evenwicht is het sleutelwoord. Het kan 
op verschillende plekken. Op de Veer-
plas aan de rand van Haarlem bijvoor-
beeld. Niet zo behendig? Geen punt. 
In dit recreatiegebied is het bij mooi 
weer ook ‘op de wal’ goed toeven.
www.veerkwartier.nl/supverhuur 

Havenfestival
25-26 juni
Zeg je IJmuiden, dan zeg je vis. Maar: 
de haven van deze kustplaats heeft 
natuurlijk nog veel meer te bieden. Het 
Havenfestival met het thema IJmuiden 
voor de wind op de Trawlerkade is de 
uitgelezen kans om dat te ontdekken. 
Er is van alles te doen, van scheeps-
bezoek tot entertainment en kunst.
www.havenfestivalijmuiden.nl 

Gluren bij de buren
3 juli
Altijd al eens een kijkje willen nemen 
bij de buren? U heeft eindelijk een 
excuus. Tijdens het landelijke initiatief 
Gluren bij de Buren stellen deelne-
mende huishoudens op verschillende 
plekken in Nederland hun huiskamers 
en tuinen beschikbaar voor podium-
kunstenaars. Haarlem en Bloemen-
daal doen ook mee. In juni wordt het 
programma bekendgemaakt op de 
bijbehorende website.
www.glurenbijdeburen.nl 

Natuurwandeling
9 juli
Landgoed Tespelduyn in Noord-
wijkerhout is een geliefde locatie 
voor feesten en partijen. En dat 
is niet voor niets. In de omgeving 
is genoeg te beleven qua flora en 
fauna. Benieuwd? Tijdens een 
speciale natuurwandeling kunnen 
bezoekers onder begeleiding van 
een gids het landgoed ontdekken. 
Deelname is gratis.
www.tespelduyn.nl/mvo

Pride Zandvoort
31 juli t/m 2 augustus
Van oudsher pakken verschillende ste-
den in Nederland uit met hun variant 
op de Amsterdam Pride. Zo ook Zand-
voort. Corona gooide al een aantal 
keer roet in het eten, maar hopelijk valt 
er dit jaar weer te genieten van Pride 
at the Beach. Het feest van liefde en 
gelijkheid wordt onder meer luister bij-
gezet met een kleurrijke parade door 
het kustdorp. 
www.visitzandvoort.nl/uitagenda/
pride-at-the-beach 

Langzame kunst
Juist in jachtige tijden is het fijn om 
de tijd te nemen voor dingen. Dat is 
precies de gedachte achter de Flow 
Slow Route in het Haarlemse Muse-
um van de Geest in samenwerking 
met tijdschrift Flow. De kunsttour 
voert slechts langs vijf kunstwer-
ken, maar juist die beperking zou 
zorgen voor een andere ervaring 
van de kunst. Museumtoegang 
voor volwassenen kost € 20,00. 
www.museumvandegeest.nl/
rondleidingen/flowroute 

Fietsen en smikkelen
De pedalen op en de fietsmand vullen 
met lekkernijen. Klinkt als de perfecte 
combinatie. Tijdens de local food-
fietsroute verkent u met behulp van 
een speciale app die u downloadt op 
uw smartphone Haarlem en omgeving. 
Meerdere pitstops bij lokale makers 
van streekproducten laten de fietser 
de stad écht proeven.
www.visithaarlem.com/nl/foodroute

Gratis dagje museum
Museumbezoek zonder kosten? Daar 
zeggen we natuurlijk geen nee tegen. 
Museum Haarlem opent elke eerste 
zondag van de maand zijn deuren zon-
der entree te heffen. Op dit moment is 
daar onder meer de expositie Allemaal 
Haarlemmers te zien.
www.museumhaarlem.nl 

Foodart
Bent u een echte voedselfanaat 
of iemand die graag anders naar 
kunst kijkt? Dan is het LAM mu-
seum echt iets voor u. In het food-
art-museum in Lisse vindt u volop 
kunstwerken die een samenhang 
hebben met wat de mens zoal con-
sumeert. Het gebouw bevindt zich 
op het fraaie Landgoed Keukenhof. 
Als bezoeker bepaalt u wie er be-
taalt; met een kaartje van € 7,50 
kunt u de kunst en het museum 
sponsoren. Maar u kunt uzelf ook 
láten sponsoren. Alle tickets, ook 
de gesponsorde, zijn te vinden via 
de website.
www.lamlisse.nl 

TIPS
*Ga altijd zelf na of een activiteit doorgang vindt.

Meer dan een wandelpark
Caprera is het openluchttheater in 
Bloemendaal. Hier geniet u van ver-
schillende optredens in een bijzon-
dere sfeer. Bovendien leent het park 
zich ook uitstekend voor een lekkere 
wandeling. Een dagkaartje kost € 1,00 
vanaf 7 jaar, voor een toegangskaartje 
voor de hond geldt dezelfde prijs.
www.caprera.nu 

TRIPS 
Gluren bij de buren
Haarlem en Bloemendaal

Mosterdzaadje
Santpoort-Noord

Havenfestival
IJmuiden Landgoed Tespelduyn

Noordwijkerhout

Suppen
Spaarnwoude

Pride
Zandvoort

Zonder entree
Haarlem

LAM Museum
Keukenhof

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

{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN

voor
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Flow Slow Route
Haarlem

Local Foodfietsroute
Haarlem
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Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan werd 
zeven jaar geleden opgericht door Enny 
van Arkel en Ilse Nieuwland. Ze werkten 
toen samen in een verzorgingshuis in 
Amsterdam. Het viel de twee op dat er 
weliswaar veel activiteiten werden geor-
ganiseerd, maar dat de bewoners vrijwel 
geen cognitieve ervaringen doormaakten. 
Dat wil zeggen iets nieuws leren, menin-
gen met elkaar uitwisselen. Bovendien 
komen ouderen relatief weinig met jonge 
mensen in contact. Dat moet toch anders 
kunnen, dachten Enny en Ilse. Zo kwamen 
ze op het idee om studenten colleges te 
laten geven aan ouderen. 

Interactie
Tijdens de colleges kunnen studenten ver-
tellen over hun vakgebied, maar bijvoor-
beeld ook over hun hobby, hun passie of 
over hun favoriete vakantieland. Het doel 
is dat de ouderen er iets van opsteken, 
maar ook dat er contact ontstaat. Myonne 
Smid, regiocoördinator Noord-Holland: 
‘Interactie is belangrijk. De intensiteit 
ervan wordt natuurlijk afgestemd op de 
groep, want we geven ook colleges aan 
mensen met beginnende dementie. De 
studenten worden getraind om hun ver-
haal zo toegankelijk en laagdrempelig mo-
gelijk te vertellen, zodat iemand zonder 
achtergrondkennis het ook kan begrijpen. 
Sowieso sta je natuurlijk voor een heel 
andere groep dan voor je medestudenten. 
Maar de colleges zijn altijd uitdagend.’

Deelnemen
In 2014 vond het allereerste college van de 
stichting plaats: studentdocent David gaf 
een seniorencollege over de Oudheid. In 
de jaren die volgden, hebben ruim vijftig-
duizend senioren colleges van de stichting 
gevolgd, gegeven door meer dan vijfhon-
derd studenten. De deelnemende senioren 
vinden het geweldig. Myonne: ‘Je ziet de 
mensen echt opbloeien. In het begin heb-
ben de deelnemers vaak een afwachtende 

houding en dan worden ze gegrepen 
door het onderwerp. Ze gaan zelf dingen 
opzoeken op internet of in de bibliotheek. 
De gesprekken komen steeds makkelij-
ker op gang. De deelnemers komen met 
vragen. We hebben wel eens meegemaakt 
dat iemand later belde: “Ik heb dit en dit 
gevonden, wil je dat nog even laten weten 
aan die student?” Dat is echt geweldig.’

Reeks van vier
Een van de doelstellingen van de stichting 
is generaties met elkaar in contact brengen. 
Dat de colleges door jonge mensen wor-
den gegeven, blijkt extra belangrijk te zijn. 
‘Senioren zeggen vaak dat ze zich weer 
serieus genomen voelen. Ze krijgen een 
podium om hun mening te delen en er 
wordt ook echt naar geluisterd; de  
studenten zijn evengoed nieuwsgierig. 
Een college bestaat enerzijds uit ken-
nisoverdracht van de student, maar een 
belangrijk deel is de interactie, het contact 
met elkaar.’ De seniorencolleges bestaan 
uit een reeks van vier colleges door de-
zelfde studentdocent. ‘Op die manier kan 
de student de groep echt leren kennen en  
komen gesprekken makkelijker op gang. 
Aan het eind van een college krijgen 
de deelnemers een samenvatting mee, 
om alles nog eens rustig na te lezen. En 
helemaal aan het eind ontvangen ze een 
certificaat, als aandenken aan de college-
reeks.’ 

Kunstgeschiedenis of techniek
De colleges van Oud Geleerd Jong  
Gedaan worden gegeven door het  
hele land. De onderwerpen zijn divers. 
‘Het kan gaan over het dierenrijk, over 
muziek, kunstgeschiedenis, rechten,  
technische onderwerpen... En, heel  
belangrijk: het is nooit belerend of  
kinderachtig,’ zegt Myonne. ‘Waarom  
ook, het zijn boeiende onderwerpen. 
Laatst legde een student uit wat “opslag  
in the cloud” betekent. Als mensen  
onderwerpen beter begrijpen, kan  
soms wantrouwen jegens nieuwe  
dingen worden weggenomen.’

Oud Geleerd Jong Gedaan 
COLLEGES VOOR 

SENIOREN
Iets leren over een nieuw onderwerp. Een mening geven. Je verdiepen in 

een thema dat nog onbekend voor je is. En: interactie met jonge mensen. Bij Oud 
Geleerd Jong Gedaan komt dit allemaal aan de orde. De stichting organiseert 

door het hele land interactieve seniorencolleges, gegeven door studenten.

{tekst} SARAH SAARBERG {fotografie} MARCEL KRIJGSMAN

HET BREIN IN BEWEGING 
Speciaal voor de leden van Servicepaspoort,  
zal studentdocent Isabel Würdemann op woens-
dag 8, 15, 22 en 29 juni van 11.00 tot 12.00 een 
gratis online collegereeks geven over “Het brein 
in beweging.” De colleges zijn live, dus u kunt al 
uw vragen stellen aan Isabel. Deze collegereeks 
bestaat uit vier opzichzelfstaande colleges:
College 1: Wat doet sporten en bewegen  
met uw hersenen? 
College 2: Mediteren kunt u leren!  Over de 
positieve effecten van meditatie op uw hersenen.
College 3: Zo krijgt u motivatie! Hoe kunt  
u zichzelf motiveren?
College 4: Doelen bereiken door middel  
van visualiseren. Hoe werkt dit? En hoe  
kunt u dat zelf toepassen?
Aanmelden voor deze gratis collegereeks 
kan via info@servicepaspoort.nl maar let op 
Vol = Vol!

ETHIEK - EEN ZOEKTOCHT 
NAAR GOED HANDELEN 
Studentdocent Lette Alsemgeest geeft een 
collegereeks “Ethiek - een zoektocht naar goed 
handelen” op locatie. U bent van harte welkom 
op 25 mei en 1 juni in de Luifel in Heemstede  
en op 8 juni en 15 juni in de Doelenzaal in de 
Bibliotheek Haarlem, van 14.00 - 15.00 uur.  
Prijs leden Servicepaspoort € 5,00 per college. 
College 1: De gulden middenweg 
College 2: Het meeste geluk 
Aanmelden voor college 1 en 2 kan via 
wijheemstede.nl onder het kopje activiteiten/
collegereeks 
College 3: De absolute plicht 
College 4: Genot als hoogste goed 
Aanmelden voor college 3 en 4 kan  
via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl  
onder het kopje activiteiten/agenda/ 
collegereeks 
Meer info via:www.oudgeleerdjonggedaan.nl



DIENSTVERLENING NOBILIS EN SERVICEPASPOORT
Servicepaspoort, onderdeel van Nobilis, geeft zijn leden korting bij leveranciers 
die diensten en producten aanbieden die helpen om prettig thuis te blijven wonen. 
Nobilis, onderdeel van Zorgbalans, biedt particuliere ondersteuning aan huis. De 
dienstverlening varieert van huishoudelijke en medische zorg tot ondersteuning 
en begeleiding. Op die manier versterken Nobilis en Servicepaspoort elkaar.

CONTACT 
Voor meer informatie over de dienstverlening van Nobilis kijkt u op www.nobilis.nl, 
belt u 023 - 5 100 333 of stuur een bericht naar info@nobilis.nl. Op  
www.servicepaspoort.nl vindt u alle informatie, maar als u behoefte heeft  
aan meer informatie of wilt dat wij direct iets voor u regelen, kunt u ook  
telefonisch contact opnemen met een medewerker: 023 – 8 918 440.
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TUINMAN OF 
GEZELSCHAP 
via Nobilis en Servicepaspoort
De overheid stimuleert dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig 

thuis blijven wonen, vaak met extra hulp van mantelzorgers. Nobilis 
en Servicepaspoort bieden ondersteuning thuis en op de thuiszorg 
aanvullende diensten. Zo blijft prettig thuis wonen goed mogelijk, 

gewoon voor iedereen die een extra handje kan gebruiken. 

Margaux:
‘De combinatie van zorg en samenwerken 
met mensen vind ik het mooiste van mijn 
werk en dat doe ik al vijf jaar met veel 
plezier. Alle vragen over onze dienstverle-
ning komen terecht bij mijn collega Ellen 
of mijzelf. Alle klanten van Nobilis hebben 
één vast aanspreekpunt. Wij gaan op in-
takegesprek bij mensen thuis, kijken met 
welke medewerker een goede “match” 
gemaakt kan worden en regelen alle 
zaken eromheen. Een voorbeeld van onze 
dienstverlening is een aanvraag die bin-
nen is gekomen via mantelzorgers. Hun 
vader woont nog zelfstandig thuis en alle 
kinderen wonen heel ver weg. Wij heb-
ben samen met meneer en zijn kinderen 
gezocht naar de best mogelijke oplossing 
en kwamen uit op het volgende. Service-
paspoort heeft de professionele alarmop-
volging geregeld zodat er altijd iemand 
binnen 30 minuten bij meneer kan zijn 
in geval van nood. Daarnaast zetten wij 
via Nobilis ondersteuning in overdag in 
de vorm van blokzorg. Onze medewer-
kers zijn dan gedurende een aantal uren 
aanwezig om gezellig samen dingen te 
ondernemen, zoals boodschappen doen, 
de tuin onderhouden, klusjes in huis of 
gezellig kletsen en een bordspel spelen. 
Meneer kan zelf aangeven waar hij op die 
dag behoefte aan heeft. Op deze manier 
is meneer voorzien van ondersteuning 
dichtbij en aan huis, en de familie op 
afstand gerustgesteld.’

Ellen:
‘Vier jaar geleden werkte ik als OK-assis-
tent in het ziekenhuis. Inmiddels ben ik 
vier jaar werkzaam bij Nobilis en ben ik 
samen met Margaux hiervoor verantwoor-
delijk. Het werk is heel anders, maar ook 
nu zorg ik voor mensen. Het grote verschil 
is dat ik meer aandacht kan geven en 
precies die zorg kan leveren waar behoefte 
aan is. De hulpvragen die binnenkomen lo-
pen erg uiteen. Zo hebben wij onlangs een 
klant begeleid naar haar zus in de buurt 
van Utrecht. De aanvraag is bij ons bin-
nengekomen via het buurtteam van Zorg-
balans. Mevrouw krijgt reguliere thuiszorg 
en had bij een van de medewerkers aange-
geven graag nog een keer naar haar zus te 
willen gaan maar dat ze haar familie hier 
niet mee wilde belasten. Een taxi was niet 
afdoende omdat ze meer begeleiding no-
dig had dan alleen het vervoer. Het buurt-
team heeft ons ingeschakeld, wij hebben 
contact met mevrouw opgenomen en een 
week later is er een persoonlijk begeleider 
samen met mevrouw op pad gegaan rich-
ting haar zus. Mevrouw was ontzettend 
blij om haar zus gezien te hebben en dat 
het achteraf zo makkelijk en snel geregeld 
kon worden. Het is fijn om hulp op maat 
te kunnen bieden. Onze dienstverlening is 
breed; van huishoudelijke ondersteuning 
en 24 uurszorg tot ondersteuning en be-
geleiding. Mensen krijgen de hulp waar ze 
behoefte aan hebben en de mantelzorger 
wordt ontlast.’’ 

Nadine:
‘Jarenlang werkte ik als coördinerend ver-
zorgende in de ouderenzorg en had direct 
contact met cliënten. Momenteel ben ik bij 
Servicepaspoort het eerste aanspreekpunt 
voor mensen die vragen hebben over de 
service en dienstverlening die Service-
paspoort biedt. Ondanks dat dit contact 
niet fysiek is, voel ik mij wel persoonlijk 
verbonden. Bij Servicepaspoort vindt u alle 
diensten, producten en leveranciers die u 
helpen om prettig thuis te kunnen blijven 
wonen. Op onze website is een breed scala 
aan informatie te vinden; van loodgieter 
en tandarts aan huis tot rijbewijskeuring 
en schoonheidsbehandeling, maar mensen 
weten soms niet precies waar ze goed aan 
doen. Ik ken het complete dienstenpakket. 
In een gesprek inventariseer ik hun wensen 
en geef advies. Op die manier kan iemand 
een beslissing nemen die het best bij zijn of 
haar situatie aansluit. Veel aanvragen die 
binnenkomen, gaan over persoonsalarme-
ring in combinatie met professionele alarm-
opvolging, een dienst die Servicepaspoort 
zelf levert. Het invullen van de formulieren 
is best een werkje. Als het iemand niet lukt 
om dit zelf te doen, vullen we het samen 
in. Eind dit jaar willen we de mogelijkheid 
bieden om ook thuis bij mensen te komen. 
Dus dat we letterlijk samen om tafel gaan 
zitten, de mensen op een prettige manier 
informeren en de vragen of formulieren 
doornemen, invullen en verder in behande-
ling nemen.’
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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.

Winnen? 
Schrijf de oplossing op een 
briefkaart en stuur deze voor  30 
septembert 2022 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, of weet  
u iets ter verbetering van hoe  
het eruitziet? Laat u dat dan  
ook weten via een e-mail aan  
redactie@servicepaspoort.nl

1e prijs
Een adoptieappelboom 
voor 1 jaar. Daar kunt u dit najaar zelf de
vruchten van plukken.www.olmenhorst.nl

2e en  3e prijs
Fietstrainer
Spierkracht in de benen en armen herstellen? 
Deze ergonomische, compacte en handige 
fietstrainer helpt u hierbij.
www.medipoint.nl

Midden in de Haarlemmermeer, 
tussen Den Haag en Amsterdam, 
vindt u een oase van rust op 
Landgoed de Olmenhorst, met 31 
hectare aan biologische appel- en 
perenboomgaarden, monumentale 
panden en ateliers.

U bent altijd welkom voor een ontspannen 
wandeling tussen de boomgaarden of om een 
bezoekje te brengen aan De Fruitloods, waar 
u kunt winkelen en gezellig kunt eten en drin-
ken. In het voorjaar, als de fruitbomen hun 
bloesem dragen, organiseren we de Pinkster-
markt. In het najaar, als de bomen hun fruit 
dragen, organiseren we de zelfpluk. Daarnaast 
zijn er op het Landgoed het hele jaar meer 
leuke activiteiten te beleven. 

De Olmenhorst is bovendien een unieke 
locatie voor een prachtige bruiloft, een diner 
of feest. Er is een evenemententerrein met 
diverse faciliteiten voor zowel zakelijke als 
publieksevenementen en activiteiten en heel 
veel boomgaarden en ruimte. 

Een van de allermooiste cadeaus 
om te geven en te ontvangen is een 
adoptieappelboom. In het najaar 
plukt u daar zelf de vruchten van. 
Het is natuurlijk gezellig om geza-
menlijk de vruchten te komen oogsten, met 
collega’s, zakelijke relaties, of uw familie  
en gezin. 

‘U plukt zelf de 
vruchten van een 
adoptieappelboom’

Lezersaanbieding
Tegen inwisseling van deze bon 
ontvangen leden van Servicepaspoort 
een gratis punt appeltaart bij besteding 
van minimaal € 5,00.*

*De actie is geldig van 13 mei tot 
en met 13 augustus 2022. Alleen  
geldig op doordeweekse dagen 
en met uitzondering van de  
vakanties en feestdagen.

LANDGOED DE 
OLMENHORST

Oase van rust
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{puzzel}

BEWEGING             
BLOEMENSTROOM        
BOLLENSTROOM         
BOODSCHAPPEN         
BREINTRAINING        
BUREN                
BUURTKAMER           
BUURTWINKEL          
CONDITIETRAINING     
CORRIE TEN BOOM        
DEKATUIN             
DIEET                
DRIEHUIS             
EENGEZINSWONING      
FILOSOFEREN          
FLOW SLOW ROUTE        
GILDE                
HAPEREND BREIN        
HAVENFESTIVAL        
JEU DE BOULEN          
JORIS                

KAARTCLUBJE          
LEVENSLOOPBESTENDIG  
MANTELZORGERS        
MUZIEK               
NOBILIS              
OLMENHORST           
ROOKMELDER           
ROSA                 
SENSOREN             
STADSGIDS         
SUPPEN            
TRAINER           
TUINKLUSSEN       
VALLEN            
VERGEVING         
VRUCHTEN          
WOONWENS          
ZANG              
ZEESTROOM         
ZORGBALANS        
ZORGWONING            

{lezersaanbieding}
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Wonen
•         Afwikkelen nalatenschap/

Uitvoeren erfenis 
•         Alarmeringsapparatuur 

(Persoonsalarmering)
•         Alarmopvolging  

(Professioneel)
•         Behang- & schilderservice
•         Belastingservice
•         Begeleiden naar een 

afspraak 
•         Bibliotheekservice  

Zuid-Kennemerland
•         Bloemenservice
•         Boedelopslag

•         Blokzorg 
•         Boodschappenservice
•         Cateringservice
•         Computerhulp
•         Dierenarts
•         Dry Needling
•         Gasservice
•         Gezelschap 
•         Glazenwasservice
•         Hovenier (groot tuinon-

derhoud)
•         Huisdierenverzorgservice
•         Hulp bij uw huishouden
•         Interieuradvies/-decoratie
•         Kledingreparatieservice
•         (Grote-)Klussendienst

•         (Kleine-)Klussendienst
•         Loodgieters- en  

installatieservice
•         Maaltijdservice 
•         Maaltijd samen  

voorbereiden 
•         Nachtzorg 
•         Ongediertebestrijding
•         Ontstoppingsservice
•         Professional Organizer 
•         Reparatieservice huishou-

delijke apparaten
•         Schilderservice
•         (Grote-)Schoonmaak-

service
 

•         Schoorsteenvegen/
dakgoten reinigen en 
dakinspectie

•         Stoffeerservice
•         Stomerij/Wasserij/ 

Strijkservice
•         Tandarts aan huis
•         Testament/Levens- 

testamentservice
•         (Klein) Tuinonderhoud 
•         Tuinontwerp
•         Uitvaartservice
•         Verhuisservice
•         (Collectieve)  

Verzekeringen

Technologie
•         Beveiliging van  

en in uw huis

•         Brandmelders
•         E-health-apps
•         Gps-zender 
•         Installateur voor 

woningaanpassingen/
woonhuiscomfort

•         Medicijndispensers
•         Toepassingen op persoons-

alarmering
•         Verlichting met sensoren
•         Woningaanpassingen
•         Zorgrobots

Welzijn
•         Hotel Thuis
•         Beauty & Lifestyle
•         Financieel misbruik 

ouderen
•         Fitheidstest
•         Haptonomie Haarlem
•         Hotelarrangement
•         Diëtiste

•         Ergotherapeut
•         Hulp bij afvallen
•         Kapper aan huis
•         Manicure
•         Massage
•         Meer Bewegen voor 

Chronisch Zieken en 
Gehandicapten

•         Meer Bewegen voor 
Ouderen (MBvO)

•         Mindfulness
•         Nordic walking
•         Pedicure 
•         PGB-advies  
•         Podoloog
•         Pruikenservice: haarstuk-

ken aanmeten aan huis
•         Rijbewijskeuring (medisch)
•         Schoonheids- 

behandelingen

•         Sportcentra
•         Theaterbezoek
•         Voetreflexzonetherapie 
•         Welzijn/Gezamenlijke 

activiteiten
•         Yoga
•         Zwemmen voor het  

hele gezin

 

Zorg  

•         Audicienservice
•         (Collectieve) Verzekeringen

•         Fysiotherapie
•         Gezondheidschecks
•         Loophulpmiddelen
•         Opticien aan Huis

•         Particuliere  
Ondersteuning 

•         24-uurszorg  
•         Tandprotheticus

•         Thuiszorgwinkel
•         Wijkverpleging

Iedereen kan sporten, het is niet leef-
tijdsgebonden. Sporten en bewegen geeft 
energie en een goed gevoel. Maar iedereen 
die een dagje ouder wordt weet dat het 
niet altijd vanzelfsprekend is om voldoende 
in beweging te blijven. Door de activiteiten 
in groepsverband te ondernemen, helpt u 
elkaar om door te gaan.

Zelfverzekerd
Bij het programma van Meer Bewegen 
voor Ouderen komen alle spieren van het 
lichaam aan bod. Er wordt veel aandacht 
besteed aan balans en waar uw even-
wicht zit bij elke beweging. De oefeningen 
richten zich op conditie, reflexen, kracht 
en stabiliteit. Daardoor worden mensen 
zelfverzekerder in het dagelijkse leven 

en minder angstig om te vallen. Er wordt 
getraind met materialen zoals touwen, 
halters, hoepels en allerlei soorten ballen. 
Dat levert genoeg gelegenheid voor een 
lach en een grap. 

Aanbod
De lessen worden geleid door bevoegde 
MBvO-docenten en duren ongeveer één 
tot anderhalf uur. Er wordt een uitgebreid 
programma aangeboden van gymnastiek, 
conditietraining en ontspannen bewegen 
tot dansfit en volksdansen. Gelukkig kun-
nen ook mensen die minder mobiel zijn 
deelnemen. Iedereen doet mee op zijn 
eigen niveau. Voor mensen met artrose, 
reuma of parkinson zijn speciale lessen 
samengesteld. 

Tijdens de gezellige 
lessen van Meer Be-

wegen voor Ouderen 
(MBvO) worden vaak 
nieuwe vriendschap-
pen gesloten. Bij elke 

wekelijkse samen-
komst is er tijd voor 
een kopje koffie. De 

gezamenlijke groeps-
lessen zijn weer op-

gestart in het nieuwe 
seizoen. U kunt zich 

nu inschrijven!

Ook bewegen?
De lessen van Meer Bewegen voor Ouderen zijn 
speciaal bedoeld voor senioren. Iets voor u mis-
schien? Kom eens kijken want een proefles is gratis. 
Leden van Servicepaspoort betalen daarna per 
maand € 14,40 voor MBvO op verschillende locaties 
in Haarlem (tarief niet-leden € 17,70) en voor MBvO 
in Zandvoort betalen zij € 12,10 in plaats van € 15,60 
voor niet-leden. Voor internationale volksdans in 
Zandvoort geldt een tarief van € 17,90 voor leden 
van Servicepaspoort in plaats van € 23,15.
Kijk eens op www.servicepaspoort.nl/aanbieding/
meer-bewegen-voor-ouderen/ of bel voor meer 
informatie met 023 - 8 918 440.

‘Fit met een lach 
en een grap’

MEER BEWEGEN 
VOOR OUDEREN

Doe gezellig mee!
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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

{extra}
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GRATIS 
VOOR LEDEN VAN 

SERVICEPASPOORT      
VEILIGHEIDSPAKKET

t.w.v. 475,-

Bekijk nu de acties op 
medipoint.nl/beterbewegen

 (of scan de QR-code) en schrijf je direct in voor 
de adviesdag! Dit kan ook via 088 10 20 100

De wereld 
aan je voeten.

Orion Metro  
vanaf 2.899,-
Nu 500,- 
korting
• Ruime actieradius van 45km 
• Ergonomisch design 
• Persoonlijk instelbaar 
• Veilig in gebruik

ASSORTIMENT KAN PER WINKEL VERSCHILLEN. 
NIET ALLE ACCESSOIRES ZIJN BIJ DE PRIJS 

INBEGREPEN. DE ACTIES LOPEN T/M 31-8-2022.

Als je minder zeker bent in de auto of op de fi ets, kan een 
scootmobiel, rollator of driewielfi ets echt een uitkomst zijn. 
Daarmee leg je weer behoorlijke afstanden af. En minstens zo 
belangrijk: je bepaalt helemaal je eigen weg. Op visite buiten 
de wijk, naar de supermarkt of een rondje door het park? Een 
scootmobiel, rollator of driewielfi ets geven je een gevoel van 
vrijheid terug. Bekijk het gehele assortiment op onze site of 
bezoek één van onze 50 winkels.

Medipoint Adviesdagen 
bij jou in de buurt. 

10% korting op alle fi etsen!

Kom ook langs
20 mei in Amstelveen, 

Laan v/d Helende Meesters 431
27 mei in Haarlem, 

Stephensonstraat 45
10 juni in Heemskerk, 

Maltezerplein 35

aan je voeten.

Rollator Classico 
van 229,- 
voor 169,-

GRATIS 
VOOR LEDEN VAN 

SERVICEPASPOORT      
VEILIGHEIDSPAKKET

475,-

• Ruime actieradius van 45km 

bezoek één van onze 50 winkels.

VOOR LEDEN VAN 
SERVICEPASPOORT      

VEILIGHEIDSPAKKETVEILIGHEIDSPAKKET

Servicepoint_220x260_19.04.2022_origineel.indd   1Servicepoint_220x260_19.04.2022_origineel.indd   1 19-04-2022   16:1619-04-2022   16:16


