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‘Ik ben lid van 
Servicepaspoort 
omdat...

‘na één telefoontje mijn 
boodschappen thuis 
worden gebracht!’

Femmie Nieuwenhuis-Groen (75)

MBvO 
Fit in evenwicht{4}
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€100
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BBijna elke les van Meer Bewegen voor Oude-
ren (MBvO) van Servicepaspoort eindigt met 
een spel. Het overgooien van pittenzakjes of 
ballen met de rechter- en linkerhand bijvoor-
beeld, om de reflexen te trainen. ‘Dat het soms 
ontaardt in een wat chaoti-
sche boel is alleen maar leuk. 
Er wordt veel gelachen. En 
als mensen een beetje smok-
kelen bij een bepaalde oefe-
ning zeg ik er alleen op een 
grappende manier iets van. 
Beweging is heel belangrijk, 
maar er wordt zeker lol ge-
maakt,’ zegt Anja Ulkeman. Ze 
is een van de docenten van 
MBvO. Net als haar collega-docent Baltien de 
Wit is ze aangeschoven in De Schakel in Haar-
lem om er meer over te vertellen. Het wijk-
centrum is een van de locaties waar de lessen 
worden gegeven. 

Stimuleren
MBvO is een cursus voor mannen en vrou-
wen, die actief en fit willen blijven. Het draagt 
in brede zin bij aan het verbeteren van de con-

FIT IN 
EVENWICHT

Dat beweging goed voor u is staat buiten kijf. Maar hoe 
blijven lijf en leden ook op latere leeftijd soepel? Onder 
meer door een beweegprogramma voor ouderen onder 
leiding van een deskundige docent, om letterlijk te leren 
steviger op uw benen te staan en uw zelfvertrouwen te 
vergroten. Het sociale aspect is ook belangrijk, we doen 
het met elkaar! Dat is naast gezond dus heel gezellig!
{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN
{fotografie} BIEBS KÖHNE VON JASKI

met MBvO

ditie, en levert een positieve bijdrage aan ver-
schillende lichaamsdelen, waaronder het hart. 
Voldoende beweging bevordert de souplesse. 
En dat is belangrijk en praktisch in het dage-
lijks leven. Het komt van pas bij alle gewone 
handelingen zoals het reiken naar dat ene 
kopje boven op de kast en het opstaan vanuit 
de stoel. In conditie blijven en u beweeglijker 
voeler kan een positieve bijdrage leveren aan 
het welzijn van de mens. ‘Tijdens de les stimu-

leren mensen elkaar en leren 
ze van anderen. Iedereen kan 
meedoen, ongeacht leeftijd 
of beperking. Kan de een iets 
meer dan de ander? Geen 
probleem. Er is geen compe-
titie-element en u doet wat u 
kunt in uw eigen tempo. We 
dagen mensen uit om dingen 
uit te proberen, zolang ze 
zich er prettig bij voelen. Zo 

kan iedereen binnen zijn eigen kunnen wer-
ken aan zijn gezondheid,’ zegt Baltien. 

De les
Elke les duurt 45 minuten. Nadat de deelne-
mers zich hebben gemeld bij de leslocatie kan 
er worden afgetrapt met een warming-up om 
de spieren los te maken. Vervolgens is er gym-
nastiek op muziek. Dankzij een gevarieerd ge-
bruik van hulpmiddelen blijven de lessen vol-

gens Anja nuttig en interessant. ‘We gebruiken 
gewichtjes, flesjes water, ballen of touwtjes 
voor meer kracht. De basis en opbouw van ie-
dere les zijn ongeveer hetzelfde, maar we va-
riëren met attributen, oefeningen en muziek.’ 
Daarnaast maakt Anja soms gebruik van oefe-
ningen afkomstig van of geïnspireerd door het 
beweegprogramma Cognitieve Fitness om het 
brein te trainen. Deze oefeningen zijn aanvul-
lend en kunnen een les een extra prikkel ge-
ven. Anja laat weten: ‘Cognitieve Fitness is een 

‘Behalve 
gezond is het 
heel gezellig’

HaarlemPas
Een gezonde levensstijl met 
voldoende beweging en gezonde 
en gevarieerde voeding kunnen 
bijdragen aan het voorkomen van 
gezondheidsrisico’s. Om u te helpen 
bij het volgen van een gezonde 
levensstijl krijgt u via de Haarlem-
Pas eenmalig € 100,00 korting op 
jaarbasis op de lessen MBvO. Als 
u een laag inkomen heeft kunt u 
de HaarlemPas aanvragen bij de 
gemeente en korting op sporten 
en musea krijgen of vergoedingen 
en toeslagen aanvragen. De pas is 
verkrijgbaar via:  
www.haarlem.nl/haarlempas
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de lessen is het gezellig, maar ook daarna. Na 
afloop is er altijd gelegenheid om nog even sa-
men koffie te drinken. Er ontstaan zelfs vriend-

schappen door. ‘Het doet veel 
mensen goed om ergens bij 
te horen. Als iemand – van-
wege een blessure bijvoor-
beeld – niet naar een les kan 
of wil komen, vragen we of 
hij of zij in ieder geval dan 
toch een kopje koffie komt 
doen. Zo houd je contact. Het 
mooie is daarnaast dat deel-

name aan MBvO de drempel verlaagt om het 
wijkcentrum ook eens op andere tijdstippen te 
bezoeken, zoals tijdens de koffieochtenden in 
De Schakel,’ zegt Baltien.

uniek bewegingsprogramma. Het bevat onder 
meer oefeningen gericht op het geheugen, op 
logica en op reactiesnelheid om de hersencel-
len te prikkelen. U krijgt er 
een alertere geest van.’ Na het 
eindspel volgt in elke les ten 
slotte een cooling-down. 

Gezelligheid
Anja complimenteert men-
sen vaak met het feit dat ze 
naar de les zijn gekomen. Ze 
weet dat het niet voor ieder-
een even vanzelfsprekend en gemakkelijk is en 
vindt het belangrijk dat er positiviteit uitgaat 
van de MBvO-lessen. De sociale component 
speelt een minstens zo grote rol. Niet alleen in 

{samen leven}

Fitter
Joke Hendriks uit Haarlem is een van de deel-
nemers die zich wekelijks met plezier meldt 
bij de MBvO-les. Ze doet dat inmiddels al een 
jaar of vier en houdt van de afwisseling die er 
is dankzij de verschillende docenten. Ze vindt 
het fijn om oefeningen te doen die haar benen 
en armen sterker maken. ‘Ik blijf er fitter door. 
Zonder de lessen zou ik een stuk stijver zijn. 
Na de les voel ik me altijd goed. Dat is wat be-
weging met je doet,’ vertelt ze. 

Meedoen
Iedereen kan meedoen aan Meer Bewegen 
voor Ouderen. De opbouw van de lessen zorgt 
ervoor dat ouderen vaak meer kunnen dan 
ze hadden gedacht. Alle activiteiten worden 

‘Na de les 
voel ik me altijd 

goed’

VIS IN HET WATER
Peter (76): ‘Ik ben gek op 
gymnastiek en ook op zwem-
men. Als kind al. Het fijne is dat 
je gewichtloos bent in water 
en je je lichaam heel vrij kunt 
bewegen. Een heerlijk gevoel. 
Regelmatig baantjes trekken 
gecombineerd met de lessen 
MBvO helpen me in vorm te 
blijven. Als je lid bent van Ser-
vicepaspoort krijg je bovendien 
korting bij enkele zwembaden. 
Da’s natuurlijk ook mooi mee-
genomen.’

geleid door bevoegde MBvO-docenten op ver-
schillende locaties in Haarlem en Zandvoort. 
Er wordt ook conditietraining en volksdansen 
aangeboden en er zijn speciale lessen voor 
mensen met artritis, parkinson of artrose. Het 
goede nieuws is dat er nog genoeg ruimte 
is voor nieuwe deelnemers. U bent dus van 
harte welkom voor een gratis proefles. Be-
nieuwd geworden? Op de site van Service-
paspoort Magazine vindt u meer informatie, 
waaronder een rooster met locaties en tijden:  
www.servicepaspoort.nl/aanbod/bewegen-
met-servicepaspoort/

Voor meer informatie of aanmelding kunt u 
bellen naar Servicepaspoort via 023 8 918 440 
of e-mailen naar: info@servicepaspoort.nl

GEZONDHEIDSCHECK
Ada (78): ‘Gezondheid is je 
kostbaarste bezit. Daarom beweeg 
ik voldoende en eet ik gezond.  
Ook heb ik via Servicepaspoort  
een gezondheidscheck laten doen.  
Hierbij worden onder meer mijn 
bloeddruk en conditie gemeten. 
Mocht er iets niet in orde zijn, dan 
komt het hopelijk snel aan het licht. 
En kan ik er misschien iets aan 
doen om erger te voorkomen.’
Op 8 december wordt een nieuwe  
gezondheidscheck georganiseerd.
Kijk op pagina 18 om u aan te melden.
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Hulp bij uw gezondheid
Servicepaspoort heeft veel verschillende 
diensten en experts in het aanbod die u 
helpen zo gezond mogelijk te blijven. Als lid 
heeft u hiertoe gemakkelijk toegang, en krijgt 
u soms nog korting ook. Heeft u een vraag? 
Dan kunt u altijd bellen naar 023 8918 440 of 
een kijkje nemen op  
www.servicepaspoort.nl  

GezondOUD
Bij GezondOUD beweegt u normaal met een 
leuke groep leeftijdsgenoten in de buiten-
lucht. Leden van Servicepaspoort kunnen 
kiezen uit een aantal locaties in Zuid-Kenne-
merland. Meer informatie via:  
www.servicepaspoort.nl/ 
leverancier/gezondoud/

Fitness
Bij verschillende sportscholen kunnen 
leden van Servicepaspoort terecht voor 
all-in-beweegprogramma’s en ook medi-
sche fitness. Deze soort fitness kan een 
oplossing zijn bij rug-, bekken-, knie- of 
schouderklachten en RSI. Meer informatie 
via: www.servicepaspoort.nl/aanbod/
sportcentra

Zwemmen en yoga
Natuurlijk zijn er nog veel meer manieren  
om in beweging te blijven. Zo kunt u via  
Servicepaspoort kiezen voor zwemmen,  
yoga of mindfulness. Leden van Service-
paspoort krijgen korting in twee zwem- 
baden. Zie voor meer informatie:  
www.servicepaspoort.nl/aanbod/zwemmen/ 
Daarnaast werkt Servicepaspoort  
samen met enkele yogastudio’s.  
U vindt er meer informatie over via  
www.servicepaspoort.nl/aanbod/yoga/

BALTIEN DE WIT (L) EN ANJA ULKEMAN (R)



M

Ervaren 
kappers

De kapper komt bij u thuis. Voor uzelf, maar ook voor 
iedereen die bij u op bezoek komt. Dat is gezellig en 
ook nog eens extra voordelig. Speciaal voor leden van 
Servicepaspoort geldt: bij elke permanent, kleuring of 
watergolfbehandeling wordt de 2e persoon ter kennis-
making geknipt voor slechts € 12,50. Daarna voor  
slechts € 16,50.* De tweede persoon kan uw kleinkind, 
zoon, dochter, buurvrouw of uw mantelzorger  
zijn. U krijgt de kwaliteit van de kapsalon, maar dan  
gezellig bij u thuis. Bel met Servicepaspoort via  
023 - 8 918 440 of kijk op www.mobella.nl 
*Dit tarief is geldig tot 31 december 2022

Nobilis
Persoonlijke assistent
Voor velen is oud worden in eigen omgeving een belang-
rijke wens. Met 24-uurs service van Nobilis is dit bijna altijd 
mogelijk, ondanks beperkingen of aandoeningen. U heeft 
dag en nacht een persoonlijke assistent in uw nabijheid, die 
u ondersteunt bij persoonlijke verzorging en huishoudelijke 
taken. Wij zetten een vast team aan medewerkers in: een 
persoonlijke assistent of een verpleegkundige als dit nodig 
is om aan uw (zorg)vraag te voldoen. Dit is mogelijk op 
tijdelijke basis, bijvoorbeeld als uw herstellende bent van 
een operatie, of voor een langere periode waarin u dit nodig 
acht. Na een kennismakingsgesprek bij u thuis zetten wij 
graag de mogelijkheden voor u op een rij. Voor meer  
informatie kunt u contact opnemen met 023 5100 333. 

10%
KORTING

Schoorsteengeveegd
Het vegen van uw rookkanaal 
is belangrijk voor uw veilig-
heid. Laat daarom jaarlijks uw 
schoorsteenveger langskomen. 
De Wijkers is een erkend 
gediplomeerd schoorsteen-
veegbedrijf en is aangesloten 
bij de ASPB, de bond voor 
schoorsteenvegers. Zij kun-
nen uw schoorsteen vegen, 

inspecteren, vogelnesten verwijderen, het mechanisch ventilatiesysteem 
reinigen, dakgoten schoonmaken en dakreparaties uitvoeren. Leden van 
Servicepaspoort ontvangen 10% korting. Bel met 0251 252 593 om een 
afspraak te maken of vraag een offerte aan via www.dewijkers.nl  

TimeSteps App
Grip op de dag
De tijd en het dagdeel worden in deze 
gratis app uitgeschreven in woorden. 
Mensen die moeite hebben met de 
analoge en digitale klok, krijgen zo weer 
grip op de dag. Als u alleen de klok wilt 
gebruiken is deze altijd gratis. Met een 
koppeling aan de Mantelzorg Web App 
komt hier een agenda bij die u zelf kunt 
gebruiken of die alleen leesbaar is. Leden 
van Servicepaspoort krijgen online een 

persoonlijke uitleg van een ervaringsdeskundige. De apps mogen 
één maand gratis gebruikt worden en leden van Servicepaspoort 
krijgen in deze eerste maand persoonlijk support. De demo’s worden 
op verschillende dagen en tijden gepland en zijn gratis. Kijk voor 
meer informatie op www.timesteps.nl

VERS AAN
 HUIS na één telefoontje

of internet, dus vind het fijn dat persoonlijk 
contact mogelijk is. Elke dinsdagochtend bel 
ik mijn boodschappenlijstje door. Precies op 
de afgesproken dag en tijd brengt Sjors de 
boodschappen langs en zet ze voor mij op 
de keukentafel. Dankzij deze service blijf ik 
zelfstandig en dat is zo fijn!’

Lang voordat de grote supermarktketens het 
deden, bezorgde Van der Weijden al bood-
schappen aan huis. ‘We zijn al ruim vijftien 
jaar vaste leverancier van Servicepaspoort. 
Het is fijn om persoonlijke service te kunnen 
bieden. Klanten weten precies wie er bij ze 
voor de deur staat. We bezorgen boodschap-
pen in Zuid-Kennemerland en de Bollen-
streek, maar regio IJmond is in overleg ook 
mogelijk.’

Boodschappen 
Kunt u uw boodschappen niet meer zelf doen? Of 
vindt u het gewoon makkelijk als ze thuis worden be-
zorgd? Servicepaspoort heeft meerdere leveranciers 
die boodschappen bezorgen. U vindt ze via  
www.servicepaspoort.nl/aanbod/ 
boodschappenservice of bel Servicepaspoort via 
023 8 918 440. 

Van der Weijden Versgemak
Aanmelden voor de service van Van der Weijden 
Versgemak kan telefonisch via 023 528 6715 of stuur 
een bericht naar info@vanderweijdenversgemak.nl. 
De dagelijkse en zware boodschappen kunnen tele-
fonisch of via e-mail worden besteld. Een eenmalige 
machtiging is handig als regelmatig wordt besteld, 
zodat het niet nodig is om contant geld in huis te heb-
ben. Pinnen aan de deur is ook mogelijk. Voor nieuwe 
klanten met een bestelling vanaf € 35,00 staat een 
doosje verse appelcakejes klaar als cadeautje.*
* Deze actie is geldig tot 31 december 2022

 

De buurtwinkel op de hoek, 
dat is letterlijk wat Van der 

Weijden Versgemak is. Sjors 
van der Weijden is samen met 

zijn broer Jeroen de derde 
generatie die de winkel met 

verse producten en dagelijkse 
boodschappen leidt in de 

Amstellaan in de Heemsteedse 
Rivierenbuurt.

‘Mijn opa begon ooit als klassieke 
melkboer,’ vertelt Sjors van der Weijden 
(39). ‘Begin jaren zeventig startten mijn 

ouders de winkel. Een buurtsupermarkt 
waar mensen terechtkunnen voor de 
kleine dagelijkse boodschappen. We 
hebben een ruim vers assortiment. Vers 
brood van de bakker, kazen, vleeswaren 
die we zelf snijden en lekkere dagverse 
kant-en-klaargerechten.’
Femmie Nieuwenhuis-Groen (75) woont 
niet in de buurt, maar is al zes jaar vaste 
klant. ‘Jaren geleden was ik vrijwilliger 
bij een verzorgingshuis in Haarlem. Een 
bewoonster vertelde hoe blij ze was met 
de boodschappenservice van Van der 
Weijden Versgemak. Toen ik geen zware 
dingen meer mocht tillen, kon ik zelf geen 
grote boodschappen meer doen en dacht 
aan Van der Weijden. Ik heb geen e-mail 

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

 *
APPEL-

CAKEJES
CADEAU
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___________

‘Als je de beperkingen kent, 
kun je daarbinnen onbeperkt 

te werk gaan’
Jules Deelder, Nederlands dichter, voordrachts-

kunstenaar en schrijver (1944-2019)

__________



iIn de aanloop naar haar 67ste ver-
jaardag vielen er bij José Winnubst 
verschillende brieven in de bus over 
haar pensioen. Tja, dacht ze dan. De 
AOW-leeftijd naderde. Maar ze had 
eigenlijk nog helemaal geen zin om 
te stoppen met werken. ‘Dus ben 
ik doorgegaan. Mijn baan is nog 
hartstikke leuk. Bovendien geeft werk 
structuur en invulling aan mijn leven. 
En het levert mooie contacten op 
die er anders niet zouden zijn,’ vindt 
José. Het contact met haar collega 
Doreen Bosch bijvoorbeeld, met wie 
ze samenwerkt. Zij bereikt volgend 
jaar haar pensioengerechtigde leeftijd 
en is evenmin van plan om dan het 
werkbijltje erbij neer te gooien. Ze 
zegt: ‘Ik ga nog steeds graag naar 
mijn werk. Bovendien heb ik niet echt 
hobby’s en zie ik mezelf niet thuis 
knutselen en frutselen. Mensen zijn 
mijn hobby. Ik help graag.’

Helpen met zorg
Als woonzorgcoördinatoren helpen 
José en Doreen bewoners in Park 
’s-Gravenmade te Bennebroek. In 
dit particuliere complex kunnen 
mensen vanaf hun 
55ste wonen. De 
twee zorgen ervoor 
dat iedereen die dat 
nodig heeft passende 
hulp en zorg krijgt. Ze 
weten de weg, kennen 
de kanalen en helpen 
bewoners bijvoorbeeld 
aan thuiszorg, een 
casemanager, zorg-
verleners zoals een 
fysiotherapeut, vervoer 
en alle aanvragen voor 
de Wmo. Alles, zodat de bewoners 
zoveel mogelijk hun zelfstandigheid 
behouden en zorgen uit handen wor-
den genomen. José werkt inmiddels 
tien jaar in deze functie en doet dat 

net als voorheen twee dagdelen in de 
week. Doreen is hier al twintig jaar 
aan de slag. De twee werken beur-
telings op deze locatie en wisselen 
elkaar af. 

Erkenning 
Een grote drijfveer om nog niet aan 
stoppen te willen denken zijn de 
mensen. Het geeft voldoening om hen 
te helpen en blij te maken, laat José 
weten. ‘De bewoners uiten geregeld 
hun waardering en dat maakt ons 
werk natuurlijk nog leuker. Zelf merk 
ik dat ik die erkenning fijn vind en nu 
nog niet wil missen,’ zegt ze met een 
lach. Doreen vindt het mooi dat ze 
het verschil kan maken in haar baan, 
en dat ze de situatie van de bewoners 
daadwerkelijk kan verbeteren. Dat 
is een goede motivatie om door te 
gaan. ‘Ik vind het fijn om mijn kennis 
van de zorg op peil te houden en te 
blijven gebruiken. Naast vertrouwde 
gezichten zijn we natuurlijk gewoon 
professionals.’

Werkgever
Doorwerken na het pensioen heeft 
verschillende gevolgen. Daarom kan 
enige voorbereiding en het inwin-
nen van informatie voor iedereen die 

dit overweegt geen 
kwaad. Een flexi-
bele werkgever om 
de keuze en mogelijke 
consequenties mee te 
bespreken is prettig. 
José had een goed 
gesprek met haar 
leidinggevende. ‘Wat 
ik vooraf niet wist, is 
dat doorwerken na 
het pensioen in ons 
geval betekent dat er 
een nieuw contract 

moet worden afgesloten. En het heeft 
nog meer gevolgen. Naast mijn loon 
ontvang ik nu natuurlijk mijn AOW-
uitkering en er wordt aanvullend 
pensioen uitgekeerd. Pensioenpremie 

Doorwerken 
na de  

AOW-leeftijd
Kijkt u verlangend uit naar uw 
pensioen? Nee hoor, vindt een 

steeds grotere groep Nederlanders. 
Zij werken door na hun 

pensioengerechtigde leeftijd. 
José en Doreen doen dat ook. 
Ze hebben het nog prima naar 

hun zin als woonzorg-
coördinatoren bij Nobilis. 

{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN
 {fotografie}  BIEBS KÖHNE VON JASKI

‘Voor 
mensen 

zorgen is 
mijn hobby, 

ik help 
graag’
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Wasserij- en stomerijservice
Sinds 1868

Gespecialiseerd in particuliere was.
Wij halen en bezorgen.

Verzorgen van de was:
€ 6,00 per kg (minimaal 5 kg)
€ 3,50 per stukje bovenkleding
€ 5,35 per bezorging

Voor stoomgoederen rekenen wij onze normale tarieven
Leden van Servicepaspoort ontvangen 15% korting

023 – 53 77 611. www.slen.nl

15%
KORTING

{interview}
betaal ik niet meer.’ Doreen heeft inmiddels 
ook een gesprek gehad over doorwerken 
na haar pensioen. Voor haar is het belang-
rijk dat ze haar restant aan vakantiedagen 
kan opnemen in tijd, al zal ze altijd José 
vervangen als dat nodig is. Ze overweegt of 
ze misschien nog iets anders wil doen naast 
haar werk voor Nobilis. 

Tips
Goed overleg is in ieder geval een must. 
Dat geldt net zo goed voor het thuisfront, 
benadrukken de twee. José: ‘Mijn man heeft 
een poosje geleden een hartoperatie gehad. 
Zijn situatie en mening waren voor mij al-
lesbepalend bij mijn beslissing. Doorwerken 
is leuk, maar het moet wel kunnen. Gelukkig 
gaat het goed met hem. Hij vond en vindt 
dat ik gewoon lekker mijn gang moet gaan, 
maar het is natuurlijk wel een gesprek dat 
je met je partner moet voeren.’ Doreen heeft 
nog een andere tip voor diegenen die wil-
len doorwerken. ‘Het is meer dan ooit een 
kwestie van doen wat je écht leuk vindt. 
Sommigen zijn net als wij in de gelukkige 
omstandigheid dat ze mogen werken en niet 
meer hoeven. Dan moet het werk natuurlijk 
helemaal de moeite waard zijn.’

Meer informatie
Doorwerken na de AOW-leeftijd is soms geregeld 
in de CAO. Wel moet u met uw werkgever nieuwe 
afspraken maken. Als in de CAO staat dat het 
contract eindigt, dan heeft u toestemming van uw 
werkgever nodig om te mogen doorwerken. Het is 
voor werkgevers helemaal niet ongunstig om een 
AOW-gerechtigde in dienst te houden. Ze hoeven 
iemand die al AOW ontvangt namelijk maar maxi-
maal 13 weken door te betalen bij ziekte. Bovendien 
is een werknemer die al AOW ontvangt voor hen 
goedkoper, omdat ze voor deze werknemer geen 
premies hoeven te betalen voor de AOW, de Werk-
loosheidswet, Ziektewet en andere sociale verzeke-
ringen. Aan uw pensioenfonds moet u doorgeven 
dat u nog niet het volledige ouderdomspensioen 
wilt gaan ontvangen. De meeste pensioenfondsen 
informeren u ruim voor de pensioendatum over de 
mogelijkheden. Wilt u weten hoe dat bij uw pensi-
oenfonds is geregeld, kijk dan op de website van de 
pensioenuitvoerder.

Gemak dient de mens…
en zijn welbevinden
Een robotkat, met zijn zachte vacht en levensecht  
gedrag, heeft een rustgevend en vertederend effect  
op mensen die eenzaam zijn:

Voor iedereen die dol is op katten, maar zelf niet voor  
een kat kan of wil zorgen. 

De kat reageert op bewegingen, knuffelen, aaien, 
het in slaap vallen en wakker worden. 

Leden van Servicepaspoort betalen in 2022 geen € 151,00,  
maar € 122,00 als zij bestellen via  info@servicepaspoort.nl

Doorwerken in de zorg?
Benieuwd wat de mogelijkheden zijn van door-
werken in de zorgverlening na uw pensioenge-
rechtigde leeftijd? Bij Nobilis kunt u zelf bepalen 
waar en wanneer u wilt werken. Nobilis levert 
particuliere zorg- en dienstverlening, aanvul-
lend op een (zorg)indicatie van mensen en vaak 
aanvullend op de mantelzorg. Een persoonlijke 
assistent voor ouderen van Nobilis ondersteunt 
hen op diverse manieren. De dienstverlening 
strekt zich uit tot huishoudelijke taken, het be-
reiden van maaltijden, het klussen in de tuin of 
taken op het gebied van persoonlijke verzorging 
tot volledige 24 uurszorg. 
Neem gerust contact op voor een oriënterend ge-
sprek. U kunt bellen met Nobilis via 023 5100 333. 
www.nobilis.nl

Meer info
Internet barst van de nuttige sites. 
Deze bijvoorbeeld:

-  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/algemene- 
ouderdomswet-aow/vraag-en-antwoord/ 
wat-verandert-er-op-mijn-werk-als-ik-wil- 
doorwerken-na-mijn-aow-leeftijd 

-  www.cnv.nl/themas/pensioen-en-aow/ 
doorwerken-na-je-pensioen/ 

-  www.juridischloket.nl/werk-en-inkomen/ 
arbeidscontract-en-werktijden/ 

JOSÉ (LINKS) EN DOREEN (RECHTS)
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Geniet van lekker eten
zonder zelf te koken

Kies voor 
Maaltijd Thuis

Altijd een vaste bezorger op 
een vast bezorgmoment.

Ambachtelijke maaltijden,
kleinschalig bereid.
Keuzevrijheid in samenstelling,
dieetwensen en portiegrootte.

Proefpakket
3 maaltijden

15.00
gratis bezorgd

servicepaspoort.uwmaaltijd.nl0888 - 10 10 10

Bestel nu en ontvang 
een gratis soeppakket!
Bestel een proefpakket van 3 maaltijden voor 
€ 15,- of 5 voor € 20,- en ontvangen een gratis 
soeppakket*. Bel ons op of stuur deze bon ingevuld 
naar ons op: Maaltijd Thuis, Antwoordnummer 140, 
7600 VB Almelo. Een postzegel is niet nodig. Wij 
nemen dan contact met u op voor de bezorging van 
het proefpakket. Hebt u dieet wensen? Dat is geen 
probleem. Bel ons dan even voor de mogelijkheden.

Runderlapje   Rundergehaktbal  
Kip cordon bleu    Spaghetti   
Tongschar-zalmrol   Varkenshaasoester   
Runderhachee    Pastaschotel   
Kipsaté    Twentse gehaktbal

Dhr./ Mevr.    Naam 

Straat 

Postcode  Plaats 

Telefoon 

Geboortedatum 

E-mail 

Lidnummer 
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*Bij een proefpakket van 3 maaltijden ontvangt u 3 soepen 
en bij een proefpakket van 5 maaltijden ontvangt u 5 soepen.



BloemenThuisbezorgd
Bloemen kleuren het leven en vrolijken 
u op. Een fleurig boeket kan veel voor 
uw interieur en uw humeur betekenen, 
zeker als buiten de blaadjes weer van  
de bomen vallen. Kies het mooiste 
boeket voor uw woonkamer bij Mulder’s 
Bloemenhuis uit IJmuiden en laat de 
bloemen bij u aan huis bezorgen in 
Velsen of Haarlem en omstreken.  
Leden van Servicepaspoort ontvangen 
10% korting op hun aankopen. Kijk op  
www.muldersbloemenhuis.nl voor het 
assortiment of bel met 0255 514 831 om 
uw bestelling door te geven.

Persoons-Alarmerning
Met één druk op de knop contact maken met iemand 
die u kan helpen. Dat is mogelijk met persoonsalarme-
ring. Een veilig gevoel bij gezondheidsproblemen, maar 
ook bij onraad, zoals inbraak, of als u valt. Het zendertje 
draagt u om uw hals of pols en als u het indrukt maakt u 
direct contact met de alarmcentrale. Die stuurt uw eigen 
contactpersoon of iemand van de professionele alarmop-
volging bij u langs. Voor meer informatie of aanmelding 
kunt u bellen met Servicepaspoort via 023 8 918 440 of 
mail naar alarmering@servicepaspoort.nl

Goed slapen maakt energieker, alerter, gezon-
der en gelukkiger. Daarom heeft Medipoint een 
groot assortiment bedden, bedbodems, matras-
sen en kussens om uit te proberen. Tijdens 
de slaapadviesdag kunt u proefliggen op het 
ViscoClimate Ultra matras en het matras zelf 
ervaren. Dit hoogwaardige matras van Zwit-
serse bodem is volgens zorgprofessionals een 
aanrader. Speciaal voor leden van Servicepas-
poort is het ViscoClimate Ultra matras verkrijg-
baar vanaf € 449,00 (in plaats van € 898,00). 
Geïnteresseerd? Kom op donderdag 1 december 
naar de slaapadviesdag van Medipoint aan de 
Stephensonstraat 45 in Haarlem.
www.mediopint.nl/slapen 

Slaapadvies1 december

BoodschappenVersgemak
Vindt u het een gemakkelijk idee dat uw boodschappen worden  
thuisbezorgd, maar bent u niet zo handig om ze via een internetsite  
te bestellen? Jeroen van der Weijden Versgemak biedt u de helpende  
hand. U kunt uw boodschappen telefonisch of per e-mail doorgeven.  
Zij bezorgen uw boodschappen in Zuid-Kennemerland en de  
Bollenstreek. Nieuwe klanten ontvangen bij de eerste bestelling van  
minimaal € 35,00 een doosje verse appelcakejes cadeau.* Bestellen  
kan via 023 5 286 715 of info@vanderweijdenversgemak.nl
*Deze actie is geldig tot 31 december 2022.

VEILIG

___________

‘Verdriet is de prijs die 
we betalen voor liefde’

Elizabeth II, koningin van 
het Verenigd Koninkrijk 

en de Commonwelth realms
(1952-2022)

__________
 *

APPEL-
CAKEJES

CADEAU

10%
KORTING

50%
KORTING

Rond de klok verpleging
in uw eigen huis 
... ook dat is Nobilis.

24-uurszorg zolang u nodig heeft. 
Nobilis heeft alles in huis om het u makkelijker te maken.  
Ontdek alle mogelijkheden op nobilis.nl of bel 023 5100 333.
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H1. WELKE UITDAGINGEN  
SPELEN EEN ROL IN DE 

VRAAG NAAR WIJKZORG?
‘Door de vergrijzing groeit de vraag naar 
zorg in de wijk. Tegelijkertijd zijn er 
steeds minder mensen beschikbaar om 
die zorg te leveren. Dat levert spannin-
gen op. Hoe kunnen we de zorg blijven 
leveren die sociaal-medisch of medisch 
noodzakelijk is? Denk aan hulp bij kathe-
teriseren, zorg na een operatie, verzor-
gen van een wond, injecties toedienen en 
bijvoorbeeld ondersteuning bij dementie 
en terminale zorg. Hoe zorgen we dat 
mensen niet tussen de wal en het schip 
raken? Nog niet zo gek lang geleden 
kreeg iemand die steunkousen droeg 
twee keer per dag hulp bij het aan- en 
uittrekken. Of was er drie keer per dag 
toezicht op inname van medicatie. Dat 
is niet standaard meer mogelijk. Het is 
belangrijk geworden de zorgvraag af te 
pellen tot: wat is er écht nodig?’

2. HOE GAAT ZORGBALANS OM 
MET DEZE UITDAGINGEN?

‘De wijkverpleegkundige inventariseert 
de zorgvraag en kijkt met een brede 
blik. Wat kan een cliënt nog zelf? Wat 
kan iemand leren? Denk aan het geven 
van een training of instructie door een 
ergotherapeut of fysiotherapeut zodat 
het iemand lukt om zelf te douchen met 
hulpmiddelen. Ook wordt gekeken naar: 
Wat kan iemand met hulp vanuit de 
omgeving? Hoe ziet het netwerk om een 
cliënt eruit? Wijkzorg kan die zorg niet 
alleen doen. Door samen te werken met 
welzijns- en vrijwilligersorganisaties, 
ggz, familie, mantelzorgers en buren kan 
de zorg worden vormgegeven. Kortom: 
ondersteuning bieden met mogelijk-
heden die er wél zijn. Ik ben ervan 
overtuigd dat elk mens een ander wil 
helpen, maar het ongemakkelijk vindt 
om die zorg (ongevraagd) aan te bieden. 
Het is belangrijk de kracht die in buurten 
en wijken zit, aan te jagen. Als dat lukt, 
komen we in de buurt van de vorm die 
de zorgzame samenleving voorheen had.’

3. WELKE ONTWIKKELINGEN 
BIEDEN PERSPECTIEF VOOR 

DE ZORGKETEN VAN DE TOEKOMST?
‘Het is belangrijk om de technologie te 
omarmen. Waar de wijkzorg vroeger 
altijd bij de mensen thuis langsging om 
zorg te bieden, zetten we tegenwoor-
dig na een zorgvuldige gezamenlijke 
inventarisatie steeds vaker digitale 
hulpmiddelen in. Een voorbeeld hiervan 
is Compaan: een gebruiksvriendelijke 
seniorentablet. Op die manier komt de 
wijkzorgverpleegkundige, verpleegkun-
dige of verzorgende digitaal op bezoek, 
maar kan ook op afstand een oogje in 
het zeil houden. Een ander voorbeeld 
van technologische innovatie is een 
medicijndispenser die een alarmfunctie 
heeft als iemand de medicatie vergeet 
in te nemen. Ook vindt Zorgbalans 
het belangrijk dat mensen gewoon in 
de wijk terechtkunnen voor zorg en 
ondersteuning. Per 1 januari 2023 start 
bijvoorbeeld VanHier Haarlem. Dit is een 
coöperatie van lokale welzijns-, vrijwil-
ligers- en zorgorganisaties, waaronder 
Zorgbalans, en bewoners in de wijk die 
samen “Gewoon in de Wijk” gaan organi-
seren en uitvoeren.’

Niets is fijner dan de liefde!  
Sta uzelf toe weer verliefd op  
het leven te worden met deze  
kruidige pompoencakejes. Het  
in herfsttooien gehulde recept  
voor deze ‘FALL in love’ muffins  
is makkelijk te maken. Deze  
smakelijke cakejes zijn goed  
gekruid én gevuld met lekkere 
nootjes, pitjes en gedroogd fruit. 

Kruidige 
pompoencakejes Goede wijkzorg: 

voor nu en de toekomst
De wijkzorg, die verpleging en 

verzorging in de eigen omgeving 
biedt, staat onder druk. Inge  

Veenstra, directeur Wijkzorg bij 
Zorgbalans, over de uitdagingen 

voor en toekomst van de wijkzorg.
{tekst} LÉONIE SCHUTTER DE BOER

1.  Schil de pompoen en rasp 
deze fijn. Rooster de zon-
nepitjes/walnoten voor meer 
smaak en bite (8 minuten 
in de oven op 175 graden). 
Meng de pitjes en de gerasp-
te pompoen daarna met alle 
andere ‘droge’ ingrediënten.

2.  Smelt de kokosolie en 
klop de eieren met een 
garde samen met de olie en 
sinaasappelsap/-rasp goed 
los.

3.  Voeg de gemengde natte 
massa nu toe aan het ge-
droogde mengsel. Roer kort 
tot een samenhangend ge-
heel. Doe het beslag in twee 
kleine cakevormen of verdeel 
ze over 30 kleine (of 20 grote) 
muffinvormpjes.

4.  Bak de muffins ongeveer  
15 minuten op 170 graden  
in de oven. (Grote cakes 
moeten zeker 35 min, hangt 
af van uw oven.)

5. U kunt een lekkere fris- 
romige topping maken van  
volle kwark, citroenschil,  
anijszaad en honing en ze  
garneren met bijvoorbeeld  
granaatappel- en zonnebloem-
pitjes.

INGREDIËNTEN VOOR 20 MUFFINS 
OF 2 KLEINE CAKES:

‘DROGE’ INGREDIËNTEN: 
• 600 GR GERASPTE POMPOEN 
• 175 GR KOKOSBLOESEMSUIKER 
• 275 GR GEDROOGDE VIJGEN/ROZIJNEN IN REEPJES 
• 250 GR GEROOSTERDE ZONNEPIT/WALNOOT 
• 3 EETL BAKPOEDER (40 GR) 
• 2 TL ZOUT 
• 2 GROTE EETL KANEEL  
• 1 KLEINE EETL GEMALEN KARDEMOM  
• 1 GROTE EETL ANIJSZAAD, GEMALEN 
• 400 GR FIJNE HAVERMOUT 

‘VLOEIBARE’ INGREDIËNTEN: 
• 7 EIEREN, LUCHTIG OPGEKLOPT 
• 300 GR ZONNEBLOEMOLIE/KOKOSOLIE
• RASP EN SAP VAN 2 SINAASAPPELS

Dit recept is 
afkomstig van 

Claudia Lucardie. 
Claudia is oprichter 

en chef van 
Soulrecipe. 

Kijk voor meer 
kookinspiratie op 

www.soulrecipe.nl
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Meer over ‘Gewoon in de Wijk’ volgt in de volgende editie van Servicepaspoort Magazine. Alvast meer weten? 
Kijk op www.zorgbalans.nl/vanhier-haarlem-vanaf-2023-aanbieder-gewoon-in-de-wijk/
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MOODFOOD 
voedt lijf, hart én ziel

 

{tekst} LÉONIE SCHUTTER DE BOER {fotografie} SOULRECIPE

soort tankstation voor het hart. We creëren 
eetbare cadeautjes die eruitzien, smaken 
en voelen als een feestje. Het mooie van 
eten is dat u het met al uw zintuigen 
doet. U stapt uit uw hoofd en schakelt de 
automatische piloot uit.’ Haar gerechten 
zijn niet alleen kleurrijk en oogstrelend. ‘Ik 
laat mensen met aandacht kijken, ruiken, 
proeven en ervaren. De energie die het mij 
geeft, wil ik delen en zo mensen leren beter 
te voelen. Als u uw hart benut als kompas 
in plaats van uw hoofd, anderen of de 
maatschappij, dan leeft u vanuit verbinding 
met uzelf en de wereld om u heen.’

Moodfood-diner
Eén hap zegt meer dan duizend woorden! Kom 
langs en proef, voel en ervaar het zelf tijdens een 
Magic moodfood-diner. Lezers van Servicepaspoort 
Magazine krijgen 20% korting op een diner en betalen 
€ 95,00 per persoon in plaats van € 119,00. Deze 
bruisende eetbelevenis bestaat uit zeven kleurrijke 
gangen inclusief alle drankjes en moestuincocktail. 
Aanmelden kan via claudia@soulrecipe.nl of bel  
06 – 24 11 77 82. Meer weten? Kijk op  
www.soulrecipe.nl
Adres: Vijfhuizerdijk 247 in Vijfhuizen. 
Parkeren is gratis op de dijk.

‘Eten is meer dan brandstof 
voor uw lijf, het voedt en 

prikkelt ook uw hart en ziel!’ 
Precies dat is wat Claudia  

Lucardie, oprichter en chef 
van Soulrecipe, mensen wil 
laten ervaren. Naast evene-
menten, retreats en work-

shops organiseert ze ook 
diners, ‘tasty trips inside’, in 

haar MoodFood Atelier in 
Vijfhuizen.

‘Ik wil mensen in verbinding brengen 
met zichzelf via eten. Het lijkt of steeds 
meer mensen hun bezieling kwijt zijn 
en leven vanuit angst. Met eten breng 
ik ze terug naar hun gevoelswereld, 
naar hun onderbuik.’ Haar bedrijf Soul-

recipe is ontstaan vanuit haar eigen reis 
van haar hoofd naar haar hart. ‘Jaren-
lang deed ik wat anderen van mij ver-
wachtten zonder te luisteren naar mijn 
eigen gevoel. Als kind droomde ik van 
een kleurrijk en vrolijk winkeltje waar 
iedereen die het nodig had, zich kon 
opladen, verwonderen en verwarmen. 
Zoals in Sjakie en de Chocoladefabriek, 
mijn lievelingsboek. Ik wilde terug naar 
die droom en leerde weer te luisteren 
naar mijn verlangens.’

Bijna vijftien jaar geleden zette Claudia 
haar droom om in realiteit en begon 
haar culinaire bedrijf. Drie jaar geleden 
creëerde ze in haar eigen achtertuin 
langs de ringvaart in Vijfhuizen een 
betoverende plek waar ze MoodFood 
Atelier opende. ‘Eigenlijk is het een 

DruppelbrilEenvoudig in gebruik
Met de druppelbril kunt u zelf, zonder hulp, uw ogen druppelen. De druppelbril is 
een uitkomst voor mensen met oogklachten. Zeker als u trillende handen heeft, niet 
zoveel kracht of minder goede hand-oog coördinatie. Vaak kost het dan veel moeite 
om oogdruppels op de juiste manier, zonder te morsen, aan te brengen. De drup-
pelbril is zo ontworpen dat alle gangbare maten flesjes en pompjes in de bril passen 
en stevig vastzitten. U kunt simpelweg de opening kiezen waar het flesje in past en 
eenvoudig zelf uw ogen druppelen. De bril kost € 15,00 en u kunt hem bestellen via 
www.servicepaspoort.nl

GezondheidscheckDoe mee!
U gezond en fit voelen, wie wil dat nou niet? Bent u 
benieuwd hoe het er bij u voorstaat? Meld u dan aan voor 
een gezondheidscheck op donderdag 8 december 2022 
bij Medipoint, Stephensonstraat 45 in Haarlem. Onze 
leefstijlexpert Petra Doekes neemt de testen bij u af. U 
krijgt inzicht in gewicht, vetpercentage, bloeddruk en 
bijvoorbeeld knijpkracht. U ontvangt daarna een passend 
leefstijladvies. De check duurt ongeveer 25 minuten. Leden 
van Servicepaspoort ontvangen € 15,25 korting en betalen 
geen € 35,75 maar € 20,50. Meld u aan door een e-mail te 
sturen naar info@servicepaspoort.nl of bel 023 8 918 440.

De Somnox slaaprobot is een uniek 
slaaphulpmiddel. De slaaprobot meet uw 
ademhalingstempo. Met behulp van deze 
metingen kan de slaaprobot zich aanpassen 
en uw ademhaling langzaam vertragen.  
Het vasthouden van de slaaprobot zorgt 
ervoor dat stress en onrust verminderen  
en u gemakkelijker in slaap valt. Leden van  
Servicepaspoort kunnen de Somnox  
slaaprobot één week gratis uitproberen.  
Bel voor meer informatie met Servicepas-
poort via 023 8 918 440 of kijk op  
www.somnox.com/nl/slaaprobot 

SomnoxSlaaprobot

Ledenwerven leden
Kent u familie, vrienden of buren die lid willen worden van Servicepas-
poort? Meld nu iemand aan en u ontvangt allebei twee leuke cadeaus 
als dank. U kunt kiezen uit een puzzelboek, een handige ovenwant, een 
opvouwbare tas, een light up stick, een schoonmaakdoekje, een ijskrabber 
en een eerste hulpsetje. U bent al lid voor slechts € 23,00 per jaar.  
U kunt uw gegevens en de gegevens van het nieuwe lid doorgeven.  
Het nieuwe lid zal vervolgens gevraagd worden om akkoord en u  
kunt uw cadeaus in ontvangst nemen. Aanmelden kan door te e-mailen 
naar info@servicepaspoort.nl of te bellen met 023 8 918 440.

___________

‘We struikelen, 
naar het verleden 
kijkend, ruggelings 

de toekomst in’
Maarten van Rossum, 
Nederlands historicus,

 presentator, schrijver en voormalig 
hoogleraar (1943)

__________

 KIES
UW

CADEAUS

€15

€15,25

KORTING

 *
GRATIS
UITPRO-
BEREN
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‘Bij 
Artisklas 
werken 
alleen 

vrijwilligers’
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DDe dierentuin ligt een paar minuten 
lopen van de plek waar het in 1964 
begon. Oprichter Co Molenaar werkte 
als dierenverzorger in Artis. Onder 
de flat in Haarlem-Noord waar hij 
woonde, had hij een box ingericht als 
museum met verschillende levende 
en dode dieren. Elke twee weken gaf 
hij natuurlessen aan kinderen uit de 
buurt. Die noemden het algauw ‘de 
Artisklas’. De gemeente vond zijn 
initiatief zo leuk dat ze zes jaar later 
een huisje beschikbaar stelden in het 
Schoterbos. Weer vijftig jaar later is 
het terrein omheind 
en uitgebreid met drie 
huisjes. In 2003 kreeg 
Artisklas een officiële 
dierentuinvergunning 
en inmiddels verblijven 
er zo’n veertig verschil-
lende soorten dieren.

Cavia
Als puber leert Sylvia 
Artisklas kennen als ze 
een geschikte opvangplek voor haar 
cavia zoekt. ‘Mijn moeder bleek aller-
gisch te zijn. Ik wilde mijn cavia niet 
alleen laten, dus bleef ik als vrijwil-
liger.’ Organisatorische onrust zorgt 
dat ze vertrekt, maar in 1992 komt ze 
terug. ‘Ik wilde een fret aanschaffen, 
maar kon nergens goede informatie 
vinden. Toen ik het terrein opliep, 
werd ik zelfs nog herkend!’ Sylvia 
lacht. ‘Daarna is het niet meer goed 
gekomen; ik ben gebleven en nooit 
meer weggegaan. Naast mijn werk is 
vrijwilliger zijn bij Artisklas een ma-
nier van leven geworden.’

Bij nood ruitje inslaan
Hoeveel er ook is veranderd door de 
jaren heen, één ding bleef hetzelfde: 
educatie geven aan kinderen én vol-
wassenen. ‘Ik durf zelfs te zeggen 
dat van alle dierentuinen in Neder-

land wij de meeste uitleg geven aan 
bezoekers. Bij alle verblijven staan 
bordjes met informatie, maar de 
meeste mensen lezen die niet. Ver-
telde verhalen komen toch meer aan.’ 
Sylvia wijst naar een gasmasker dat 
in een vitrinekastje voor het verblijf 
van het gestreepte stinkdier hangt. 
Eronder een bordje met ‘bij nood 
ruitje inslaan’. ‘Natuurlijk hebben we 
dat niet echt nodig, maar het is een 
leuk haakje om mensen meer te ver-
tellen over dit dier. De penetrante 
geur die hij verspreidt, komt nog het 

meest in de buurt van 
verbrand rubber en die 
sappen kan hij wel vier 
meter ver spuiten! We 
laten bezoekers ook 
de stekels van het wit-
staartstekelvarken voe-
len. De buitenste ste-
kels zetten ze overeind 
om zich groter te ma-
ken, niet om te pron-
ken zoals een pauw dat 

met haar veren doet. In hun staart zit 
een bosje holle stekels. Die slaan ze 
tegen elkaar, wat een ratelend geluid 
geeft. Onder de lange stekels zitten 
korte dikke stekels. In tegenstelling 
tot de lange stekels, die flexibel zijn, 
kunnen deze korte, harde stekels echt 
gevaarlijk zijn voor andere dieren.’

Sprookjeswereld
Waar Sylvia op de dagen dat ze van-
uit huis werkt ’s ochtends de dieren 
voert, coördineert en organiseert ze 
in het weekend, als Artisklas ’s mid-
dags open is, alle werkzaamheden die 
gedaan moeten worden. ‘De dieren 
verzorgen, verblijven schoonmaken, 
zorgen dat alle benodigde spullen 
aanwezig zijn en natuurlijk informa-
tie geven aan bezoekers. Na afloop 
drinken we vaak met alle vrijwilligers 
gezellig een drankje. Onlangs verge-

Ook onze 
dierentuin 

heeft leeuwen: 
mieren-
leeuwen!

Verscholen aan de rand van het Schoterbos 
in Haarlem-Noord ligt de kleinste dierentuin 
van Nederland: Artisklas. Sylvia Ames (61) en 
haar man Harald zijn al dertig jaar actief als 
vrijwilliger. Artisklas is een stichting en er 
werken alleen vrijwilligers. ‘Iedereen be-
schouwt de dieren en deze plek een beetje 
als “eigen” en dat is precies wat we willen!’

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

{spirit}

leek een man het binnenstappen bij 
Artisklas met het moment in de fan-
tasiefilm Narnia, waar een kast zon-
der achterwand leidt naar een beto-
verende sprookjeswereld. Het leukst 
vind ik als mensen met nét iets meer 
kennis naar buiten gaan dan dat ze 
binnenkwamen.’ 

LAAT U VERRASSEN DOOR 

ARTISKLAS

Elke zaterdag en zondag tussen 13.00 en 16.00 
uur is Artisklas geopend. ‘Reptielen, zoogdieren, 
vogels, vissen, amfibieën of insecten? Over elk 
dier kunnen we iets vertellen.
www.artisklas-haarlem.nl 

AFFINITEIT MET DIEREN? 
WORD VRIJWILLIGER!

Weet u nog niks over de Zuid-Amerikaanse 
nandoe? Geen probleem! Enthousiast zijn is  
de belangrijkste voorwaarde voor elke vrijwilliger 
van Artisklas. Bel 023 525 04 93 voor meer 
informatie of stuur een bericht naar  
info@artisklas-haarlem.nl

ANDER VRIJWILLIGERSWERK? 
Kijk op www.participatiemarkthaarlem.nl en 
klik op ‘ik zoek vrijwilligerswerk’ voor opties in de 
regio Kennemerland. 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.
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Klassieke muziek
Is een uurtje mooie klassieke kamer-
muziek op zondagmiddag iets voor 
u? Denk dan naar de Oude Kerk in 
Heemstede, elke derde zondag van 
de maand van 15.00-16.00 uur. U 
hebt vrij entree en doneert eventu-
eel een vrijwillige bijdrage. Op 20 
november speelt het Kromme Rijn 
Fluitkwartet onder anderen Mozart. 
Op 18 december is er een feestelijk 
kerstconcert met koormuziek door 
Arcadelt/Camusette Consort. Op 22 
januari zijn er strijkkwartetten van 
Haydn en Mozart door het Odeon 
Ensemble en op 19 februari speelt 
het blaastrio En Garde. Na afloop 
kunt u genieten van een kopje thee 
of koffie met gebak. 
www.pknheemstede.nl/concerten/

Mari Andriessen 
en Kees Verwey
Respectievelijk t/m 20 maart en 
13 februari 2023
Mari Andriessen (1897-1979) is één 
van de belangrijkste naoorlogse Ne-
derlandse beeldhouwers en beroemd 
van onder andere De Dokwerker. Schil-
der Kees Verwey (1900-1995) was be-
vriend met Mari Andriessen, zij portret-
teerden elkaar en elkaars familieleden. 
Tot 13 februari kunt u van hen tegelij-
kertijd werk bewonderen in Museum 
Haarlem. (Mari Andriessen loopt door 
tot 20 maart 2023.) Elke eerste zondag 
van de maand is de toegang gratis.
Museumhaarlem.nl

Buitenplaats
Ons land is rijk aan buitenplaatsen. 
Het mooie is dat ze vaak toegankelijk 
zijn voor publiek. Buitenplaats Elswout 
in Nationaal Park Zuid-Kennemerland 
is er zo eentje. Lekker wandelen op 
de bonnefooi is een prima idee of via 
een uitgezette route. De rode heeft 
als startpunt Buitenplaats Elswout in 
Overveen en telt vier kilometer.  
www.staatsbosbeheer.nl/uit-in-de-
natuur/wandelroute-elswout-rood 

Koren op de molen 
Zeg je Nederland, dan zeg je molens. 
In Santpoort draait korenmolen De 
Zandhaas sinds het einde van de 18de 
eeuw. Tot op de dag van vandaag 
levert de molenaar meel, inmiddels 
zowel aan bedrijven als particulieren. 
Benieuwd naar de bedrijvigheden? De 
molenaar is meestal dichtbij voor het 
beantwoorden van vragen. Rondleidin-
gen zijn mogelijk op aanvraag.
www.molendezandhaas.nl 

Vreeswijk op de fiets
Van de zanger Cornelis Vreeswijk 
heeft u vast weleens gehoord. 
Maar wist u dat hij in IJmuiden is 
geboren en getogen? Er is zelfs 
een fietsroute die voert langs ver-
schillende belangrijke plekken uit 
zijn jeugd. Deze vindt u via
www.ijmuiden.nl/locatie/cornelis-
vreeswijk-fietsroute-18-km/

Biertje?
Bier dat wordt gebrouwen in een kerk? 
Daar moet de zegen van boven op 
rusten. In de Haarlemse Jopenkerk 
zijn een brouwerij, restaurant en grand 
café gevestigd. Jopen organiseert 
verschillende bierproeverijen waarbij 
u door middel van een aantal proef-
glazen kennismaakt met de verfijnde 
kwaliteit en de unieke smaak van hun 
bieren. Er is zelfs een High Beer, zo-
als een high tea maar dan met bier. 
De High Beer-proeverij is mogelijk op 
afspraak. 
www.jopenkerk.nl  

TIPS
*Check altijd zelf of een activiteit doorgang vindt, evenals de juiste prijs en tijd van aanvang.

Checkpoint Charlie
27 januari
De Berlijnse Muur spreekt nog steeds 
tot de verbeelding. Het is een belang-
rijke inspiratiebron voor de voorstelling 
Checkpoint Charlie in het Noordwijkse 
theater De Muze. In deze musical 
volgen we het leven van een aantal 
mensen in de stad in die tijd en wat de 
komst van de Muur voor hen betekent. 
Met liedjes van Stef Bos.
www.demuze.nl  

TRIPS 
Elswout
Overveen

Kerstcircus
Haarlem

Oude Kerk
Heemstede

Vreeswijk
IJmuiden

Andriessen en Verwey
Haarlem

De Zandhaas
Santpoort

Snuffelmarkt
Haarlem

TenToon Ensemble
Haarlem

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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Checkpoint Charlie
Noordwijk

Snuffelmarkt
11 december
Wat een prul is voor de een, is 
een parel voor de ander. Tweede-
hands shoppen is al geruime tijd 
ontzettend populair. De rommel-
markt biedt voor elk wat wils, of je 
nu speurt naar servies, kleding of 
boeken. In de Sporthal Kennemer 
Sportcenter in Haarlem is het schat 
zoeken in de kramen. Van 9.00 
tot 16.30 uur. Toegang bedraagt  
€ 4,00.

Koperen kunstwerken 
T/m 6 maart
De in Rotterdam geboren kunstenaar 
Siem van den Hoonaard (1900-1938) 
woonde de laatste jaren van zijn leven 
in Noordwijk. Hier vinden we in Mu-
seum Noordwijk nu de overzichtsten-
toonstelling Siem van den Hoonaard: 
eigenzinnige kunstedelsmid eindelijk 
in beeld. Zijn werk bestaat onder meer 
uit koperen beelden en sieraden en 
toegepaste kunst zoals klokken. 
www.museumnoordwijk.nl 

Kerstcircus 
22 december t/m 8 januari
Het kerstcircus in Haarlem is inmid-
dels een ware traditie. En zoals je van 
een circus kunt verwachten, staan er 
wat spectaculaire optredens op het 
programma. Zo maakt de befaamde 
illusionist Hans Klok er zijn opwachting 
met een magische voorstelling. 
www.nederlandsekerstcircussen.nl/ 
circussen/kerstcircus-haarlem/ 
programma/ 

Maria
23 t/m 30 december
In de Schuur in Haarlem staat in de 
kerstvakantie de oermoeder centraal. 
MARIA MARIA MARIA is een muziek-
theatervoorstelling van De Veenfabriek 
over Maria en haar leven. De voorstel-
ling is inclusief een tweegangen (kerst)
diner of lunch.  
www.schuur.nl/theater/maria-maria-maria  

Nieuwjaarsconcert  
1 januari  
Een nieuw jaar begint met goede 
voornemens. Misschien is vaker 
genieten van mooie muziek er 
wel eentje? In de Haarlemse Phil-
harmonie verzorgt het TenToon 
Ensemble op nieuwjaarsdag een 
sprankelend muzikaal programma 
met pianist Christiaan Kuyvenho-
ven en zangeres Sterre Konijn.
www.philharmoniehaarlem.nl/ 
nieuwjaarsconcert 

MARIA MARIA MARIA
Haarlem



H
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Hoe bewust u ook met energie omspringt, 
in bijna elk huishouden valt nog wel wat 
te bezuinigen. Te beginnen met de duurste 
post: ons gasverbruik. Door de thermo-
staat een graadje lager te zetten, bespaart 
u zo’n 7% in kosten, met twee graden la-
ger is dat dus al 14%. Met een warme trui 
kunt u deze winter dus serieus geld be-
sparen. Verwarm niet het hele huis, maar 
alleen de ruimten waar het echt nodig is 
zoals de woonkamer, de keuken of een 
werkkamer. Doe tijdens het stookseizoen 
overal in huis de deuren achter u dicht, 
zo blijft de warmte binnen. Een andere 
klassieke bespaartip is korter douchen. 
Elke minuut korter douchen scheelt gas 
én water. Op jaarbasis tikt dat flink aan, 
zeker als alle huisgenoten meedoen. Ook 
een waterbesparende douchekop is een 
aanrader. Deze verbruikt wel 20% minder 
water dan een regulier exemplaar, en 50% 
minder dan een regendouche!

Snelle bespaartips elektra
Niet alleen gas is duurder geworden, ook 
elektriciteit. Het loont dus zeker om daar 
zuinig mee om te springen. Dat kan geluk-
kig zonder inleveren op comfort. Door 
bijvoorbeeld consequent de eco-knop op 
de vaatwasser en wasmachine te gebrui-
ken; dat scheelt zo’n 30% stroomgebruik 
per wasbeurt. Ook kleding wassen op 30 
graden is al een stuk zuiniger dan op 40 
graden; het scheelt zo’n 40% aan energie-
kosten. Een wasdroger is handig, maar 
helaas ook een ‘stroomvreter’. Halveer 
het aantal trommeldroogbeurten door de 
was regelmatig in de wind te drogen. Laat 
stekkers niet ongebruikt in het stopcon-
tact zitten: zo bespaart u met gemak tot  
€ 100,00 per jaar. Het is best een gedoe 
om steeds alle ongebruikte (oplaad)snoe-
ren uit het stopcontact te halen. Met een 
stekkerdoos met schakelaar hoeft dat ook 
niet; een druk op de knop is voldoende. 

Energiezuinig(er) huis
Een goed geïsoleerd huis is niet alleen 
veel energiezuiniger, maar ook comforta-

beler. Zelfs met eenvoudige middelen van 
de bouwmarkt kunt u al veel bereiken. 
Plak isolatiefolie achter de radiatoren en 
isoleer de cv-leidingen met buisisolatie. 
Met tochtband maakt u eenvoudig alle 
kieren rondom ramen en deuren dicht. 
Wie een eigen huis heeft, én het geld om 
daarin te investeren, kan denken aan 
isolatie van de spouwmuren, vloeren, dak 
en kruipruimten. Ook het vervangen van 
ramen van enkel glas voor dubbel, triple 
of HR glas is de manier om de stookkosten 
fors omlaag te brengen. Het zijn grote 
uitgaven, maar wel kosten die binnen en-
kele jaren zijn terugverdiend. Bovendien 
kunt u er subsidie voor aanvragen, met de 
investeringssubsidie duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE) kunt u tot 30% 
vergoed krijgen.

Voldoende ventileren
Hoe belangrijk isoleren ook is, er moet 
in huis zeker geventileerd worden. Als 
alles altijd potdicht zit, ontstaat er een 
ongezond binnenklimaat door fijnstof 
en te veel vocht. Die vochtige lucht kost 
bovendien extra energie om op te war-
men. Klakkeloos de ramen openen tijdens 
het stookseizoen is niet de oplossing. 
Gelukkig zijn er manieren om slim te 
ventileren, zoals met zelfregelende roos-
ters of een ventilatie-unit. Deze zorgen 
voor voldoende aanvoer van frisse lucht, 
maar laten bij harde wind minder lucht 
binnen. Ideaal. U kunt ook op andere ma-
nieren zorgen dat er niet te veel vocht in 
huis komt: droog de was buiten en kook 
met een deksel op de pannen. Simpel, 
maar doeltreffend. 

Meten is weten 
In één oogopslag zien welk apparaat veel 
stroom of gas verbruikt of direct het ef-
fect van je bezuinigingen terugzien? Dat 
kan met de energieverbruiksmanager, 
een apparaatje met display of in de vorm 
van een app op je smartphone waarmee 
je zelfs apparaten op afstand kunt in- en 
uitschakelen. Zo weet u precies wat u 
goed doet en wat nog beter kan. Effectief, 
makkelijk en zelfs leuk om te gebruiken. 

Hoge energierekening? 
DIT KUNT U 

ERAAN DOEN
Het was al verstandig om zuinig met energie te zijn, maar dat 

telt helemaal nu de energiekosten flink oplopen. Over de tarieven 
van gas en elektra hebben we geen controle, maar wél over ons 

gebruik. Gelukkig helpt de overheid ook een handje mee.  
Vijf tips om de torenhoge energiekosten in toom te houden.

{tekst} MONIEK MOORMAN

Wat doet de overheid?
De overheid heeft maatregelen genomen om 
de hogere energiekosten te compenseren. 
In 2022 krijgen alle huishoudens een hogere 
vaste teruggave van de energiebelasting van 
€ 785,00 in plaats van € 560,00. Daarnaast 
geldt tijdelijk een lagere energiebelasting op 
elektriciteit én een lagere btw op aardgas, 
elektriciteit en stadsverwarming. Vanaf  
1 januari 2023 geldt een prijsplafond op ener-
gie voor alle huishoudens. Voor gas wordt het 
maximale tarief € 1,45 per kuub tot een ver-
bruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt 
het maximale tarief € 0,40 per KWh bij een 
plafond van 2.900 kWh. Daarboven betalen 
huishoudens het tarief uit hun energiecon-
tract. Omdat deze regeling pas in het nieuwe 
jaar ingaat, ontvangen huishoudens voor 
november en december een vaste korting op 
de energierekening van € 190,00 per maand.

LAAG INKOMEN? 
VRAAG DE ENERGIETOESLAG AAN! 
Huishoudens met een inkomen van maximaal  
€ 1.310,05 (alleenstaand) of € 1.871,50 (samen-
wonend) per maand hebben recht op een een-
malige extra energietoeslag van circa € 1.300,00. 
Let op: deze toeslag moet u zelf telefonisch bij uw 
gemeente aanvragen, maar trap niet in phishing-
mail! De overheid stuurt nooit e-mailberichten 
met daarin een knop ‘aanvraag toeslag’. Vul daar 
dan ook geen persoonlijke gegevens in! Als u een 
bijstandsuitkering, IOAW-, IOAZ- of Bbz-uitkering 
ontvangt, dan krijgt u de toeslag automatisch.

KUNT U UW ENERGIEREKENING NIET BETALEN? 
Neem altijd contact op met uw energieleverancier 
voor een betalingsregeling. Kijk op de website van 
Consuwijzer voor praktische informatie en een 
voorbeeldbrief.

NUTTIGE WEBSITES:
www.consumentenbond.nl (tips energie 
besparen)
www.consuwijzer.nl (advies over betalen 
energierekening) 
www.milieucentraal.nl (alles over duurzame 
maatregelen, zoals o.a. energiemanager)
www.nibud.nl (kosten energie en water)
www.rijksoverheid.nl (over aanvraag energie-
toeslag en subsidie ISDE)
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BLIJF IN 
CONTACT 
Het doet u echt goed!

Een sociaal netwerk hebben is belangrijk. Uit onderzoek blijkt zelfs 
dat ouderen met een kwalitatief goed sociaal netwerk langer leven. 
Niet alleen geven relaties zin aan het leven, ook geven ze het gevoel 
ergens bij te horen. Hoe komt u in contact of vergroot u uw sociale 
netwerk? Drie mensen vertellen over manieren hoe zij dat doen of 

bijdragen aan het in contact komen met anderen.
{tekst} LÉONIE SCHUTTER DE BOER {fotografie} REINOUT VAN ROEKEL

Joanneke van Zadelhoff 
regiocoördinator stichting ‘Vier het 
Leven’ in Kennemerland:

‘Wat is er leuker dan een avond naar het 
theater of de film te gaan, een concert 
te bezoeken of een middag door een 
museum te dwalen? Mensen (65+) die 
liever niet alleen gaan, kunnen gebruik-
maken van ‘Vier het Leven’. Vrijwilligers 
van de stichting, die sinds 2005 bestaat 
en door heel Nederland actief is, halen 
mensen thuis op en brengen ze na afloop 
weer naar huis. Als u interesse heeft, 
vraag gerust een programmaboekje aan. 
Het aanbod is divers; van cabaret door 
Brigitte Kaandorp & Jenny Arean, de pia-
nospelende broers Jussen tot musical The 
Prom en toneel met Huub Stapel. Voor 
en na de voorstelling ontmoet u andere 
Vier het Leven-gasten, drinkt een drankje 
samen en spreekt elkaar. In Hoorn is het 
maandelijkse bioscoopbezoek uitgegroeid 
tot een echte filmclub! Natuurlijk kan een 
eerste keer wat spannend zijn. Weet dat 
iedereen alleen komt, waardoor u snel 
contact heeft met elkaar. Vaak doen onze 
gastvrouwen en -heren dit vrijwilligers-
werk al jaren en leren ze de mensen die 
ze begeleiden echt kennen.’

Per regio verschilt het programma-aanbod, dat 
zonder kosten kan worden toegestuurd. Vraag het 
welkomstpakket aan via info@4hetleven.nl  
of bel op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur 
naar 035 524 5156.

Marjolijn Balm  
speler en oud-voorzitter van bridgever-
eniging ‘De Santhaes’ in Santpoort-Noord:

‘Mijn ouders speelden bridge en ruzieden 
wat af. Toen ik veertig jaar geleden be-
sloot ook te gaan bridgen, viel mijn man 
bijna van zijn stoel: jij?! Het leuke van 
bridge is dat u het lang kunt blijven doen, 
ook als u fysiek minder kunt. Het bete-
kent letterlijk “overbruggen”, praten met 
uw partner zonder woorden. U speelt als 
duo tegen een ander stel. Onderling kunt 
u eindeloos veel afspraken maken. Dat 
maakt het spel nooit saai. Hoewel u niet 
praat, bent u voortdurend in contact. Ook 
na het spelen. Ik bridge twee keer per 
week en ben rond half vier klaar, maar 
nooit voor zessen thuis. Altijd gezellig een 
wijntje drinken! Op mijn 49ste deed ik 
een cursus om het spel te leren. Algauw 
werd ik lid van bridgeclub “De Santhaes” 
in Santpoort-Noord, waar ik ook jaren 
voorzitter ben geweest. Nu regel ik elke 
maandag de aan- en afmeldingen en ver-
bind mensen zonder speelpartner aan el-
kaar. Of bridge iets voor u is? Alleen door 
te doen komt u daarachter! Neem contact 
op met een vereniging in de buurt en ga 
de sfeer proeven.’

Een bridgeclub bij u in de buurt of een cursus 
om te leren bridgen? U vindt het via de website 
van de Nederlandse Bridge Bond. Kijk voor meer 
informatie op www.bridge.nl of bel 030 275 9999. 
Een bericht sturen kan ook: nbb@bridge.nl 

Arie Piet Hoogerbrugge 
van de muziekcommissie die in de 
Oude Kerk te Heemstede zondagmiddag-
concerten organiseert:

‘Elke derde zondag van de maand, van septem-
ber tot april, organiseert de muziekcommissie 
klassiekemuziekconcerten. Die duren een uur 
en zijn vrij toegankelijk. Na afloop schuiven 
mensen bij (on)bekenden aan voor een praatje, 
kop koffie of thee en een lekker stuk taart. Ook 
musici mengen zich vaak tussen de gasten. 
De verscheidenheid aan muziek is groot; van 
kamermuziek tot grote ensembles en van 
koormuziek tot klezmermuziek. Een enthousi-
aste groep vrijwilligers doet dit al vijfentwin-
tig jaar. Het blijft voor mij genieten om een 
schakel te mogen zijn tussen musici en gasten. 
Laatst zei een oudere dame na afloop dat ze 
de musici van die middag wilde uitnodigen 
voor haar begrafenis, zo was ze geraakt door 
hun spel. Een lege zondagmiddag? Bezoek een 
middagconcert! Bijvoorbeeld op zondag op 20 
november fluitkwartetten van onder anderen 
Mozart door het Kromme Rijn Fluitkwartet, 
dan wel het kerstconcert door Arcadelt/Camu-
sette Consort met koormuziek op 18 december. 
U kunt ook kiezen voor strijkkwartetten van 
Haydn en Mozart door het Odeon Ensemble op 
22 januari. Reserveren is niet nodig. Na afloop 
kan een vrijwillige bijdrage van bijvoorbeeld 
vijf of tien euro worden gedaan.’

Meer informatie: www.oudekerkheemstede.nl en klik 
op ‘theeconcerten’. Persoonlijk worden geïnformeerd kan 
ook. Stuur dan een bericht naar wwheeringa@gmail.com
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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  2 
februari 2023 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
Schaatsen = gezond bewegen voor het 
hele gezin, kinderen en kleinkinderen.
Win een tienrittenkaart, inclusief magneetpas.
www.ijsbaanhaarlem.nl

2e en  3e prijs
F.I.T. Sportbalsem 100 ml.,
zorgt voor snel herstel en preventie van 
sportblessures, ter waarde van € 14,99
www.medipoint.nl

SCHAATSPLEZIER
IJsbaan Haarlem

Schaatsen in Haarlem is een feest 
voor iedereen. De ijsbaan in Haar-
lem staat bekend om de ontspan-
nen, gezellige sfeer en de goede 
kwaliteit van het ijs. Schaatsen 
is lekker buiten in de frisse lucht 
sporten en gezond bewegen. Of u 
nu 7 of 70 bent, schaatsen is voor 
alle leeftijden.

Schaatsen met kinderen
Met de (klein)kinderen gaan schaatsen is 
geweldig. Samen schaatsen, samen genieten 
van het ijs. De grote krabbelbaan is daarvoor 
ideaal. Er staan daar allerlei schaatshulpjes 
zoals rekjes, dolfijntjes en pinguïns klaar voor 
de kids die nog niet kunnen schaatsen. Na het 
schaatsen drinkt u nog een kop warme choco-
lademelk in het oergezellig café-restaurant. 

Schaatsen huren 
Geen schaatsen? Geen probleem! Op de ijs-
baan kunt u noren, kunst- en ijshockeyschaat-
sen huren en zelfs klapschaatsen. Al een paar 
jaar niet geschaatst? Huur dan combinoren. 
Daarop staat u stevig en stabiel en schaatst 
iedereen zo weg. Niet vergeten: draag altijd 
handschoenen.

Lezersaanbieding
Schaatsen in Haarlem is een schaatsfeest 
voor iedereen. Als u deze bon uitknipt en bij 
de kassa van de ijsbaan inlevert krijgt u het 
tweede, goedkoopste kaartje voor de helft 
van de prijs. De toegangsprijs bedraagt  
€ 7,70 (16 jaar en ouder). Een kaartje voor 
de jeugd tot en met 15 jaar kost € 4,70.  
Deze bon is geldig in het schaatsseizoen 
2022-2023. De kaartjes koopt u bij de  
kassa van de ijsbaan (alleen betaling 
met pinpas mogelijk). 

Check de website voor openingstijden: 
ijsbaanhaarlem.nl 
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{puzzel}

ARTISKLAS         
BESPAREN          
BEZUINIGEN        
BLESSURE          
BOLLENSTREEK      
BUREN             
CAKEJES           
CAVIA             
COOLING-DOWN       
ENERGIETOESLAG    
FITNESS           
GAS               
GEHEUGEN          
GEZONDOUD         
GYMNASTIEK        
HERSENCELLEN      
JAARREKENING      
JULES DEELDER      
KERSTCIRCUS       
KORTER DOUCHEN     
LESLOCATIE        
LOGICA            

OEFENINGEN        
PARKINSON         
PITTENZAKJES      
PROEFLES          
REFLEXEN          
SCHAATSEN         
SCHOORSTEENVEGER  
SOUPLESSE         
SPEL              
STEKELS           
STIMULEREN        
STINKDIER         
THERMOSTAAT       
VENTILEREN        
VERVOER           
VOLKSDANSEN       
WARMING-UP         
YOGA              
ZONNEPITJES       
ZORGBALANS        
ZORGKETEN         
ZWEMMEN              

{lezersaanbieding}
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IJSBAAN HAARLEM 
IJsbaanlaan 2
2024 AV Haarlem
T 023 525 4000

2E KAARTJE50%
KORTING* 



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
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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

TARIEVEN 2023 Servicepaspoort
Lidmaatschap Servicepaspoort
Het lidmaatschap van Servicepaspoort kost 
per kalenderjaar € 23,00. Onze leden ont-
vangen voor 100+ diensten ledenkorting op 
ervaren en door onze leden goedgekeurde 
leveranciers. 

Betaling lidmaatschapsgeld in 2023
U heeft bij Servicepaspoort de keuze om 
uw lidmaatschap per automatische incasso 
te betalen of per factuur. U kunt dan het 
lidmaatschapsbedrag door de bank laten 
overmaken middels een overschrijvings-
formulier of het bedrag via internet aan ons 
betalen.

Lidmaatschapspas
Bestaande leden ontvangen begin januari 
de nieuwe ledenpas voor 2023. De betaling 
van het abonnement zal ook begin januari 
plaatsvinden. Nieuwe leden ontvangen de 
pas bij het aanmelden. U kunt kiezen voor 
een digitale of een harde pas. 

Alarmering en Professionele 
Alarmopvolging
De tarieven voor 2023 zijn (uitgezonderd 
projecten): 
•  Abonnement professionele alarmopvolging 

€ 17,80 per maand.
•  Abonnement alarmapparaat met  

lidmaatschap € 21,45 per maand.

Particuliere Diensten
Met Servicepaspoort Particuliere Diensten 
bent u vrij om te vragen wat er nodig is. Dat 
kan van alles zijn. Handen tekort bij de man-
telzorg. Gezelschap of begeleiding. U kunt 
meer informatie vinden op onze website. 
Tarieven vanaf € 30,- per uur. Wij vertellen 

u er graag meer over, en komen ook voor 
een gratis intake gesprek bij u thuis. Mocht 
u meer informatie willen dan kunt u de 
folders opvragen bij Servicepaspoort of  
uw vragen stellen via 023 – 8 918 440.

Cursusbureau
De tarieven van Meer Bewegen voor  
Ouderen variëren naargelang de lesduur  
en gemeente waar dit wordt uitgevoerd.  
Per jaar zullen de kosten tussen de € 145,-  
en € 190,- liggen. Vraagt u naar onze  
mogelijkheden en bijbehorende tarieven.

Kennismakingslessen/Losse les
U kunt ter kennismaking een gratis proefles 
MBvO volgen en een losse les kost € 4,50.

Haarlem Pas
Haarlempashouders krijgen eenmalig  
€ 100,00 korting op de lessen Meer  
bewegen voor Ouderen. U kunt zelf  
bepalen wanneer u wilt starten.

Health check 
Health check voor leden € 20,50, niet- 
leden € 37,75. Kijk voor cursusdata
op www.servicepaspoort.nl onder het  
kopje Actief - Preventie.

Jubileumnummer 
Het jubileumnummer verstrekt informatie 
over de diensten van gemak tot zorg.  
Dit jubileumnummer geeft tevens overzicht 
van de door Servicepaspoort aangeboden 
diensten en services. Een samenvatting  
is digitaal op onze website in te zien.  
Wilt u meer informatie over de leveranciers?  
Kijk op www.servicepaspoort.nl of bel met 
023 - 8 918 440.

Website
Via de website van Servicepaspoort kunt 
u gemakkelijk zoeken naar een dienst of 
leverancier die past bij uw vraag. Van bood-
schappenservice, klusbedrijf tot persoons-
alarmering. 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 het prettiger vinden, 
dan maakt Servicepaspoort een afspraak 
voor u. Lid worden kan ook gemakkelijk  
via de website van Servicepaspoort.
www.servicepaspoort.nl

Klantenpanel
U kunt als lid van het Servicepaspoort een 
bijdrage leveren aan verbetering van ons 
product! Wij luisteren en geven zo moge-
lijk 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 klan-
tenpanel. Kent u uw omgeving goed? Weet 
u goed waar onze 50+ doelgroep interesse 
voor heeft? Lijkt het u leuk om met ons mee 
te denken? Meld u dan aan voor ons klanten- 
panel! Bel met ons op telefoonnummer  
023 – 8 918 440 of stuur een e-mailbericht 
met uw motivatie en persoonlijke gegevens 
naar info@servicepaspoort.nl

{service}
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Een zorgverzekering via Servicepaspoort? 
Goed geregeld én volop voordeel!

U profiteert als lid van extra 
vergoedingen. En u krijgt de juiste 
zorg bij ziekte, maar ook alles wat u 
nodig heeft om fit en vitaal te blijven.

Ontdek het voordeel voor u en uw 
gezin op zk.nl/servicepaspoort.


