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Door de jaren heen heb ik in mijn vrije 

tijd diverse bestuurlijke rollen gehad zoals 

voorzitter van het schoolbestuur van de 

basisschool van mijn kinderen en voorzitter 

van de St-Christoffelstichting. Voorzitter 

van de plaatselijke politieke partij en secre-

taris van de Vereniging voor ouderen PV-

GE-Aalst-Waalre/ Valkenswaard. Daarnaast 

heb ik mezelf gedurende 15 jaar met veel 

enthousiasme ingezet in de gemeenteraad 

van Waalre voor een plaatselijke partij.  

Inmiddels heb ik vier kleinkinderen die mij 

op “opa-dagen” bezig weten te houden, 

doe ik aan Nordic-walking en zing ik in een  

lokaal gelegenheidskoor.

 

Mijn doel als voorzitter is om u zo goed 

mogelijk te vertegenwoordigen. Mocht u 

vragen en/of opmerkingen hebben dan 

hoor ik dat natuurlijk graag.

Met vriendelijke groet,
Peter Oolbekkink

Voorzitter Ledenraad Ledenservice ZuidZorg

‘IK HEB DOOR 
DE JAREN HEEN

DIVERSE  
BESTUURLIJKE  

ROLLEN GEHAD’

Na toetreding tot de ledenraad in 2019 
is mij vorig jaar gevraagd om voorzit-
ter te worden van de ledenraad van 
Ledenservice ZuidZorg en daar heb ik 
enthousiast mee ingestemd. Helaas 
is het door Covid-19 niet gelukt om 
mijzelf aan u voor te stellen tijdens 
een van onze activiteiten of via een 
nieuwsbrief. Het is dus de hoogste tijd 
om hier verandering in te brengen.

Ik ben geboren in Amsterdam en na mijn 
studie Chemische Technologie ben ik naar 
Waalre verhuisd, omdat ik een mooie baan 
aangeboden kreeg bij Philips. Daar heb ik  
uiteindelijk 35 jaar gewerkt in diverse (leiding-
gevende) functies. Vijf jaar voor mijn pensi-
oen werd dit deel van Philips verzelfstandigd 
en heb ik deze laatste jaren geholpen de  
organisatie te transformeren naar een solide 
zelfstandige organisatie.
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In deze uitgave van ons ledenmagazine Zuid&ZO 
hebben we weer mooie verhalen voor u verzameld 
en leest u meer over onze diensten en kortingen. 

Inhoud: 

P4 BRANDVEILIGHEID; WEES VOORBEREID

P7 VERGETEN GROENTEN OP ONS BORD  

P8 BEWONDER DE COLLECTIE VAN HET 
TON SMITS HUIS

P12 LEDEN VOOR LEDEN: GEEF UW IDEE DOOR! 

P14 DIENSTENOVERZICHT

P17 VEGRO BOOD LEDEN EEN COLLEGE AAN

P18 MANTELZORGEN DOE JE UIT LIEFDE

P21 MEER IN BEWEGING

P24 STICHTING MOVE ZET ZICH IN VOOR DE WIJK

P26 DAF IS ONLOSMAKELIJK VERBONDEN  
MET EINDHOVEN

P30 PROFITEER IN ONZE VOORDEELSHOP

P32 PRIJSPUZZEL

 
altijd op de hoogte
 
Het magazine Zuid&ZO verschijnt een paar keer 
per jaar. Wilt u ook tussendoor op de hoogte blijven? 

Volg ons op Facebook en schrijf u in voor 
onze digitale nieuwsbrief via de website 
www.ledenservicezuidzorg.nl/nieuwsbrief

Een steuntje in de rug  
voor mooie initiatieven 

P12
  

Het Ton Smits Huis:  
een ware beleving 

P8
  

Het DAF Museum:  
een bezoek waard 

P26
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Wouter van der Dennen,  
adviseur Brandveilig Leven  
in de regio Brabant-Zuidoost



Een paar minuten tijd
Bij een woningbrand heeft u gemiddeld drie 
minuten de tijd om het huis uit te vluchten. 
Het is dus zaak die tijd zo goed mogelijk te 
gebruiken. ‘Breng uzelf, uw huisgenoten en 
eventuele huisdieren in veiligheid. Sluit deu-
ren achter u om de brand te beperken en bel 
112 als u buiten bent’, adviseert Wouter van der 
Dennen. Hij is blij dat er dankzij de aankomen-
de rookmelderverplichting meer aandacht is 
voor brandveiligheid. ‘Bijna iedereen denkt 
dat overkomt mij niet, toch moet de brand-
weer er 100.000 keer per jaar voor uitrukken.’

Hoe bereidt u zich voor op 
een eventuele brand?
Rookmelders kunnen veel ellende voorko-
men. Ze waarschuwen als er rookontwik-
keling is met een scherp piepsignaal dat 
bewoners wekt als ze slapen. ‘Vanaf het mo-
ment dat de brandweer de melding binnen-
krijgt, duurt het gemiddeld 8 minuten voor-
dat ze ter plekke zijn’, vertelt Wouter. ‘Het is 
dus belangrijk dat mensen weten wat ze in 
de tussentijd moeten doen. Rookmelders 
zijn een goed begin. Denk ook van tevoren 

na over een mogelijke vluchtroute en zorg 
dat die vrij is van obstakels. Zorg ook voor 
een sleutel op een vaste plaats bij de deur.’ 
 

Rookmelders voor iedereen
De brandweer adviseert één werkende rook-
melder per verdieping in de vluchtroute, 
bijvoorbeeld op de overloop of in de gang.  
Er zijn types te koop die een batterij hebben 
met een levensduur van 10 jaar. Makkelijk en 
goedkoop. Nog beter is het om de rookmel-
ders draadloos met elkaar te koppelen. ‘Ont-
staat er op de begane grond brand, dan gaan 
de rookmelders op de verdiepingen ook af. 
Zo wint u kostbare tijd’, legt Wouter uit. Voor 
mensen die niet zelf in staat zijn hun woning 
te verlaten zijn er systemen die de buren of fa-
milie waarschuwen. Doven en slechthorenden 
kunnen bijvoorbeeld bij hun zorgverzekeraar 
een speciale rookmelder met een trilplaat 
voor onder het hoofdkussen aanvragen.

Meer informatie over vluchtplannen,  
rookmelders en andere aspecten van  
brandveiligheid vindt u op:  
www.brandweer.nl/brandveiligheid

Brandveiligheid; 
wees voorbereid! 
Een woningbrand kan dramatische gevolgen hebben. Rookmelders kunnen u  
helpen de schade te beperken. Daarom zijn ze vanaf 1 juli 2022 verplicht in iedere 
woning. Wouter van der Dennen, adviseur Brandveilig Leven in veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost, vertelt wat u nog meer kunt doen.  

"Een woningbrand kan  
dramatische gevolgen hebben"
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LEDENACTIE BRANDPREVENTIE

Rookmeldersets X-Sense

Deze rookmelders kenmerken zich door een klein formaat, 
een groot bereik en hoge kwaliteit. Met de meegelever-
de magnetische montagesets hangt u ze zonder gaten te  
boren op. U kunt kiezen voor twee losse melders of twee 
melders die draadloos met elkaar te koppelen zijn.

2 stand alone rookmelders: 
Twee losse melders met een mooi design  
en een levensduur van 10 jaar. 
 
Normale prijs: € 45,80 
Exclusieve ledenprijs: € 36,65
 
 
2 koppelbare rookmelders: 
Twee melders die draadloos met elkaar te koppelen zijn,  
maar tegelijk af gaan.
 
Normale prijs: € 62,85 
Exclusieve ledenprijs: € 50,28

Kijk ook eens op de volgende website voor meer informatie:
www.ledenservicezuidzorg.nl/brandpreventie
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Voorkomen is natuurlijk 
altijd beter
Rookmelders redden levens, maar een brand 
voorkomen is altijd beter. ‘De gevolgen van 
een brand zijn ingrijpend, ook als de men-
sen in veiligheid zijn. Persoonlijke spullen en 
herinneringen die verloren gaan, mensen die 
voor langere tijd hun huis uit moeten, geregel 
met verzekeringen; er komt heel wat bij kij-
ken. Daarom maken we mensen bewust van 
de grootste risico’s. De belangrijkste oorza-
ken van woningbrand zijn defecte apparaten,  
roken in bed en koken. 

Een aantal tips waarmee u 
brand kunt voorkomen
• Gebruik nooit meer dan één 
 stekkerdoos per stopcontact
• Rook nooit in bed
• Zet de tv uit als u niet kijkt
• Houd brandbare spullen zoals pannen-

lappen uit de buurt van het fornuis
• Zet kaarsen niet in de buurt van 
 brandbare materialen, zoals 
 gordijnen en blijf altijd in de buurt
• Laad elektrische apparaten niet 
 ’s nachts op. 
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‘Vergeten groenten’ is best een 
vaag begrip. Laten we het erop 
houden dat deze groenten verge-
ten zijn bij het grote publiek. Waar-
om eigenlijk? Soms stopten telers 
ermee omdat ze niet genoeg op-
brachten. Ook daalde de interesse, 
omdat het bereiden vaak veel tijd 
kostte. 

Vergeten groenten stijgen gelukkig weer 
in populariteit. We zoeken naar meer varia-
tie op ons bord. Deze groenten zien er vaak 
anders uit en hebben een totaal andere 
smaak- en geurbeleving dan ons doorsnee 
assortiment. Bovendien zijn veel van de 
vergeten groenten écht lekker en zitten ze 
boordevol vitaminen.

Wat de boer niet kent, 
lust hij tegenwoordig wel
Neem de pastinaak. Jarenlang onbe-
kend en onbemind. Maar net als schor-
seneren, meiknollen en aardperen aan 
een opmars bezig. Echt vergeten kunt 
u ze dus niet meer noemen. Wilt u ook 
eens zoiets ‘nieuws’ proberen? Dan zult 
u daar wel iets meer moeite voor moe-
ten doen. In de supermarkt ligt vaak 
alleen wat populair is bij de meeste 
consumenten. Klop voor de verborgen 
pareltjes eens aan bij een lokale moes-
tuin. De tuinders kunnen u ook informe-
ren hoe u de groeten klaarmaakt. Hier-
onder inspireren we u met een recept 
met pastinaak, de witte wortelsoort met 
een lekkere zoetige, anijsachtige smaak.

PASTINAAK-
FRITES MET 
ROZEMARIJN
• 1 kg pastinaak, geschild 
 en in frites gesneden
• 2 takjes rozemarijn, geritst 
 en kleingesneden
•	 1	teen	knoflook
• 2 el traditionele olijfolie
• 50g geraspte 
 Parmezaanse kaas

Verdeel de pastinaakfrites op de bak-
plaat met bakpapier. Besprenkel ze 
met knoflookolie en bestrooi ze met 
rozemarijn en eventueel zout. Bak ze 
in een oven op 200 graden geduren-
de ca. 35 min. (schep regelmatig om). 
Bestrooi de frietjes dan met de kaas en 
bak ze in 10 min af!

recept

een stukje  
geschiedenis  
op uw bord  
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Een geboren cartoonist
 
Ton Smits wordt in 1921 geboren in Veghel. Hij 
is een natuurtalent. Als kind tekent hij al opval-
lend goed, zijn eerste publicatie beleeft hij als 
hij 13 jaar is. Al jong blijkt hij een goede observa-
tor. Alles wat er om hem heen gebeurt, neemt 
hij in zich op en gebruikt hij in zijn cartoons. 
Hij houdt van grappige verhalen vertellen en 
droomt ervan om circusclown te worden. Die 
droom komt niet uit, maar de grappen blijven. 
Hij tekent ze uit op papier, in een tekenstijl die 
gekenmerkt wordt door eenvoud, vaak zelfs 
zonder woorden. Die levert hem de bijnaam 
‘de stenograaf van de humor’ op. 

De evolutie van een  
tekenstijl
Hoe die tekenstijl tot stand is gekomen, is te 
zien in de tentoonstelling ‘De zoektocht van 
een cartoonist’. Die neemt bezoekers mee in 
Smits’ zoektocht naar de juiste vorm voor zijn 
cartoons. Aan de hand van de vele tekeningen, 
schetsen en experimenten in zwart/wit is in 
beeld gebracht hoe hij zijn stijl perfectioneer-
de. De tentoonstelling volgt zijn ontwikkeling 

vanaf heel jonge leeftijd tot het moment dat 
hij internationale bekendheid kreeg. Van ge-
detailleerde tekeningen – er is er zelfs één die 
hij maakte toen hij 4 jaar oud was – tot het 
minimalistische lijnenspel dat zijn signatuur 
werd. 

Tekenen in symbolen
‘Ik teken wat ik denk, nooit wat ik zie’, zei Smits 
ooit zelf over zijn cartoons. Het is wat hem bij-
zonder maakt. Hij verstaat de kunst om met 
weinig lijnen veel te zeggen. Hij tekent als het 
ware in symbolen: drie sterretjes en een maan 
is avond, een zon en een paar bloemen is een 
zomerdag. In de loop der jaren perfectioneert 
hij zijn minimalistische stijl steeds verder. Hoe 
minder lijnen hij tekent, hoe meer zeggings-
kracht zijn cartoons krijgen. 

De meester van de emoties
 
Een meester is hij in het verbeelden van emo-
ties. Dat doet hij heel subtiel. Een gezichts-
uitdrukking laat hij met een klein puntje of 
streepje veranderen. Het maakt dat zijn car-
toons tot op de dag van vandaag populair 

In	de	Jacob	Reviuslaan	in	Eindhoven	staat	een	opvallend	zachtroze	en	-blauw	huis.	
Hier leefde en werkte cartoonist, tekenaar en schilder Ton Smits. Na zijn dood is zijn 
oeuvre op die plek bewaard gebleven. Zijn weduwe, Lidwien Smits-Zoetmulder, 
heeft het atelier ingericht als museum en opengesteld voor publiek. Dit jaar is het 
100 jaar geleden dat Ton Smits geboren werd. Ter gelegenheid daarvan is in het Ton 
Smits Huis nu de overzichtstentoonstelling ‘De zoektocht van een cartoonist’ te zien. 

"een tekenstijl die gekenmerkt wordt door 
eenvoud, vaak zelfs zonder woorden"
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De zoektocht van een cartoonist 

100 jaar Ton Smits
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"De Amerikanen zijn  
gek op zijn werk en zijn  
gevoel voor humor"
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Heimwee naar Brabant
Hoe internationaal zijn succes ook is, Smits is 
en blijft een echte Brabander. ‘Na de oorlog is 
hij naar Amsterdam gegaan om daar wat con-
tacten te leggen’, vertelt zijn vrouw. ‘Toen die 
er eenmaal waren is hij snel teruggekomen. Hij 
was een gemoedelijke en bourgondische man 
en dat miste hij als hij niet in Brabant was.’ Als 
scholiere ziet zij in 1957 het huis waar zij later 
met hem zal wonen gebouwd worden. Hij was 
toen al een bekend en geliefd kunstenaar. In 
1971 trouwen ze en wonen ze samen in het huis 
waar Ton ook werkt. ‘Het was geweldig om met 
hem samen te zijn. Hij was de hele dag thuis. 
We hebben genoten.’ 
 

Omvangrijke collectie
Mevrouw Smits woont nog steeds in het roze/
blauwe huis. Sinds 1983 is het atelier ingericht als 
museum en opengesteld voor publiek. Het is de 
wens van Smits zelf. ‘Toen wij wisten dat Ton zou 
overlijden hebben we beslist wat we met de col-
lectie zouden doen. We hebben tekeningen vanaf 
zijn 4e jaar, het is zonde om het allemaal in een 
laatje te laten liggen. Daarom hebben we beslo-
ten om het aan het publiek te laten zien. Na zijn 
dood hebben we dat verwezenlijkt, samen met 
een groep vrijwilligers.’ De collectie omvat niet 
alleen meer dan 20.000 originele tekeningen en 
schetsen van de hand van Smits, maar ook zijn 
schilderijen, zijn omvangrijke collectie boeken en 
onderscheidingen die hij kreeg voor zijn werk. Dat 
hele oeuvre verzameld op de plaats waar het ooit 
ontstond, is een ware beleving waarin de geest 
van Ton Smits voortleeft. 

Kijk ook eens op de website voor meer
informatie: www.tonsmitshuis.nl

zijn bij jong en oud. Het Ton Smits Huis wil 
zijn gedachtegoed graag doorgeven en 
geeft er zelfs workshops in. Een vrijwilliger 
neemt de deelnemers mee in de wereld 
van de cartoonist, legt uit wat een cartoon 
precies is en waar die aan moet voldoen. 
Ze krijgen de opdracht om zelf een car-
toon te tekenen en daarin met emoties te 
werken op de manier waarop Ton Smits 
dat deed. Een uniek kijkje in de keuken van 
de meester.  

De droomwereld verbeeld
Maar Ton Smits tekent niet alleen, hij 
schildert ook. Als de vraag naar cartoons 
afneemt, pakt hij zijn oude liefhebberij 
weer op. Zijn schilderijen zijn van een 
heel ander kaliber dan zijn cartoons. Ze 
zijn ‘droomuitbeeldend’ en nemen de 
kijker mee naar een sprookjeswereld. ‘Ik 
zou mensen een stuk van het verloren 
paradijs willen teruggeven’, zei hij zelf. 
Toch kwam Smits met deze kleurrijke 
droombeelden praktisch niet naar bui-
ten. ‘Hij vond dat ze nooit af waren, dat 
er altijd een betere moest komen’, ver-
telt zijn vrouw Lidwien. 
 

Succes in Amerika
Ton Smits is ook de eerste Nederlandse 
cartoonist die internationale bekendheid 
kreeg. Daar is wel wat doorzettingsvermo-
gen voor nodig. Vier jaar lang bestookt hij 
de humorredacteur van The Saturday Eve-
ning Post met cartoons. In 1949 wordt er 
eindelijk een tekening van hem gepubli-
ceerd. En met succes. De Amerikanen zijn 
gek op zijn werk, zijn gevoel voor humor en 
de manier waarop hij met een enkele pen-
nenstreek een emotie kan neerzetten. Hij 
hanteert een beeldtaal die bij velen geliefd 
is. Het levert hem een contract op bij The 
New Yorker. In Amerika noemen ze zijn 
cartoons ‘very continental’, terwijl men in 
eigen land zijn tekeningen typisch Ameri-
kaans vindt.
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Het Ton Smits Huis is gevestigd in een opvallend roze-blauwe huis in Eindhoven. 
Bewonder hier illustraties, kunstwerken en foto’s uit het leven van Ton Smits. Een 
kunstenaar met een geheel eigen stijl.

De weduwe van de kunstenaar, Lidwien Smits, stelde het atelier van haar man 
open voor publiek. Het museum toont zijn werken en is een ware beleving voor 
bezoekers. 
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Elk jaar selecteren we namelijk een aantal 
mooie plannen van onze leden en bieden we 
ondersteuning om ze écht waar te maken. We 
helpen om het originele idee verder uit te wer-
ken, staan klaar bij de uitvoering én geven een 
financieel steuntje in de rug. Hiernaast leest u 
enkele voorbeelden van mensen die u al voor 
gingen. 

Wat u moet weten om uw idee 
aan te melden?
• Voorwaarde is dat u lid bent van Leden-

service ZuidZorg en dat u als vrijwilliger 
actief bijdraagt aan het voorgedragen 
idee/project. 

• Het idee/project moet uitgevoerd worden 
binnen het werkgebied van Ledenservice 
ZuidZorg en mag zelf geen inkomsten ge-
nereren. 

• Op een aanvraagformulier vult u uw gege-
vens, een omschrijving van het project en 
de verwachtte kosten in. U vindt het for-
mulier op www.ledenservicezuidzorg.nl/
ledenvoorleden 

• Binnen vier weken kunt u een reactie van 
ons verwachten. 

Samen maken we 
een verschil 
Heeft u een mooi idee dat mensen dichter bij elkaar brengt? Een initiatief waarmee 
u anderen helpt? Of een plan dat de wereld om u heen een beetje mooier maakt? 
Deel het met Ledenservice ZuidZorg. 

Mede dankzij uw bijdrage 
kunnen we regelmatig mensen 
met mooie ideeën en initiatieven  
een helpende hand bieden.  
Alleen al door lid te zijn  
helpt u dus anderen.

Leden voor Leden



Verwenzorg op de dialyseafdeling  

Met kerst in 2019 en 2020 zetten we de nierdia-
lysepatiënten van het Catharina Ziekenhuis in 
Eindhoven in het zonnetje. Veel van hen brengen 
meerdere dagen per week enkele uren door op de 
dialyse-afdeling. Een van onze leden wilde deze 
groep patiënten een hart onder de riem steken. 
Op de afdeling zorgden we daarom voor wat ont-
spanning	 en	 afleiding.	 Verdeeld	 over	 twee	 jaar	
regelden we goodiebags, kerstpakketten en een 
kerstkoor dat kwam zingen. 

Impuls voor kunst en cultuur in de regio

Diverse vrijwilligers zetten zich in om bij Cultuur 
Overdag culturele activiteiten op te zetten voor 
mensen met tijd overdag. Het is een uitdaging 
om de activiteiten kostendekkend te organise-
ren. Dankzij bijdragen van externe partijen kan 
Cultuur Overdag meer mogelijk maken. Met een 
financieel	 steuntje	 in	 de	 rug	 van	 Ledenservice	
ZuidZorg kon Cultuur Overdag in Nuenen het op-
treden van het Eindhovens Gemengd Koor Ascol-
ta organiseren in februari 2020. 
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Een opkikkertje voor bewoners van Ananz
 
Door Corona was woonzorgcentrum Heuvel in 
Geldrop in 2020 lange tijd dicht. De activiteiten-
begeleidster gunde de bewoners een Opkikkertje. 
We organiseerden een feestmiddag. Troubadour 
Luc Vaesen trad op en kleine wensen van bewo-
ners gingen in vervulling. Zo trakteerde Gasterij 
Bij de Boom enkele bewoners op heerlijkheden 
en regelden we cadeaubonnen voor o.a. een high 
tea, een dagje dierentuin en McDonald’s. Eén be-
woner kreeg zelfs een complete metamorfose.

ENKELE INITIATIEVEN 
VAN ONZE LEDEN
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Dagjes uit & 
extra’s

Ledenvoordeel Contactgegevens

DAF MUSEUM Ontvang het tweede toegangskaartje, een 
kopje koffie/thee en een appelkoek gratis.

T  040 - 24 44 364
E  info@daf-museum.nl
I  www.dafmuseum.nl

DAGTOCHTEN Sabeh Tours biedt compleet verzorgde dag-
jes uit en meerdaagse reizen. Kijk op onze 
site voor de meest actuele informatie. 

T  013 - 53 31 020 
E info@sabehtours.nl 
I www.ledenservicezuidzorg.nl/dagtochten

DIERENRIJK 25% korting op een dagentree.  
(Max. 6 personen per ledenpas, per bezoek).
Vergeet niet online te reserveren!

T  0492 - 66 82 40
E info@dierenrijk.nl
I www.dierenrijk.nl

ONLINE CURSUSSEN VAN 
ETADORO

Ontvang 20% korting op alle cursussen van 
Etadoro. De benodigde kortingscode kunt u 
bij Ledenservice ZuidZorg opvragen.

T  035 - 69 25 210
E info@etadoro.nl 
I www.etadoro.nl

THERMAE SON 20% korting op dagentree voor maximaal   
2 personen. Niet geldig in schoolvakanties  
en op feestdagen (m.u.v. zomervakantie).

T  0499 - 47 63 83
E info@thermaeson.nl 
I www.thermaeson.nl

THERMAE 2000 VALKENBURG € 15,- korting op dagentreevoucher. 
En speciale acties voor dagarrangement 
en overnachting voor 2 personen.

T  043 - 60 92 000
E info@thermae.nl 
I www.thermae.nl/ledenservicezuidzorg

VAKANTIE & ZORG € 50,- korting op een georganiseerde 
groepsreis.

T  0591 - 22 45 00 
E info@vz-zorgvakanties.nl
I www.vz-zorgvakanties.nl

ZOOPARC OVERLOON 25% korting op een dagentree.  
(Max. 6 personen per ledenpas, per bezoek).
Vergeet niet online te reserveren!

T  0478 - 64 00 46
E info@zooparcoverloon.nl 
I www.zooparcoverloon.nl

Gemak & Winkelen Ledenvoordeel Contactgegevens

ADMINISTRATIEVE HULP Voordelig tarief van € 15,- per uur bij het  
invullen van belastingformulieren en zorg- en 
huurtoeslag (gemiddeld consult is 3 uur). 

T  040 - 25 21 383 
E adri.netty@tiscali.nl
I www.ledenservicezuidzorg.nl/hulpbijbelasting

AUDICIEN AAN HUIS € 50,- korting op nieuw hoortoestel zonder 
vergoeding. 10% korting op accessoires en 
onderhoudspakket.

T  085 - 48 63 743
E info@oogvoororen.nl
I www.oogvoororen.nl

BOSMAN 
(MEDISCHE HULPMIDDELEN)

Bosman zorgt er met medische hulpmid-
delen en ondersteuning voor dat u zo min 
mogelijk hinder ondervindt van uw diabetes, 
wond, continentie of stoma.

T  0800 - 06 62
I www.bosman.com

DOBBI STOMERIJ &  
WASSERVICE AAN HUIS

€ 10,00 korting op de eerste order, 5% 
korting op de volgende orders. De was 
wordt gratis gehaald en gebracht. Schoon 
thuisbezorgd binnen 48 uur. Check online de 
beschikbaarheid op uw adres.

T  085 - 01 87 540
E info@dobbi.com  
I www.dobbi.com

BRANDPREVENTIEWINKEL Korting op 2 rookmelder sets en  
verschillende andere producten.

T  085 - 06 45 945
I www.brandpreventiewinkel.nl/ 
 ledenservicezuidzorg

aanbod Ledenservice zuidzorg
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lees verder op de volgende pagina

KAPPER AAN HUIS Korting op het standaardtarief. T  088 - 10 00 100
E afspraak@mobella.nl
I www.mobella.nl

LINGERIE SPECIALIST 15% korting op aankopen bij  
www.shop4mama.nl en www.slimwear.nl

T  06 - 43 46 88 78 (ma-vr: 9.00-12.00 uur) 
E shop4mama@shamanic.nl
 slimwear@slimwear.nl
I www.shop4mama.nl
 www.slimwear.nl

DÉ MAALTIJDSERVICE 50% korting op 1e bestelling, gratis  
bezorging, zonder verplichtingen.

T  040 - 72 00 760
E info@demaaltijdservice.nl
I www.demaaltijdservice.nl

MEDIPOINT (AANBIEDER ZORG- 
EN WELZIJNSPRODUCTEN)

10% korting en speciale ledenacties. T  088 - 10 20 100
I www.medipoint.nl

OPTICIEN AAN HUIS Gratis oogmeting en advies.  
Gratis extra optie voor uw brilglazen.

T  06 - 49 38 64 12
E info@opticienaanhuis.com
I www.opticienaanhuis.com

PEDICURE & SCHOONHEIDS- 
SPECIALISTE AAN HUIS

Korting op het standaardtarief. T  088 - 10 00 100
E afspraak@mobella.nl
I www.mobella.nl

VEGRO (EXPERTISECENTRUM 
VOOR HULPMIDDELEN)

10% korting en speciale ledenacties. T  0900 - 288 77 66
E info@vegro.nl
I www.vegro.nl/ledenservice-zuidzorg

Ontzorgen Ledenvoordeel Contactgegevens
CRETIO Vertrouwenspersoon t.b.v. juridische, fiscale, 

administratieve en emotionele kwesties. 10% 
korting voor leden, gratis print LevensDossier 
en gratis digitale kluis voor 3 maanden.

T  06 - 26 97 15 93
E f.dammers@cretio.nl
I www.cretio.nl

FOCUSCURA Personenalarmering: slechts één druk op de 
knop verwijderd van hulp.

T  030 – 692 70 50
E service@focuscura.nl
I www.focuscura.com

LOOPHULPMIDDELEN LENEN Medipoint & Vegro:  
loophulpmiddelen gratis lenen. 

Medipoint  T  088 - 10 20 100
I www.medipoint.nl 
Vegro  T  0900 - 288 77 66
E info@vegro.nl
I www.vegro.nl/ledenservice-zuidzorg

LUISTERLIJN Luisterend oor via telefoon, chat of mail.  
24/7 bereikbaar.

T  Landelijk  088 - 07 67 000  
 Lokaal  040 - 212 55 66
E ehulp@deluisterlijn.nl
I www.deluisterlijn.nl

MANTELZORGMAKELAARS 
NEDERLAND

Landelijke organisatie van zelfstandige,  
onafhankelijke mantelzorgmakelaars.

T  085 - 04 70 337
E info@mantelzorgmakelaarsnederland.nl 
I www.mantelzorgmakelaarsnederland.nl

NAH (NIET AANGEBOREN 
HERSENLETSEL)

SWZ ondersteunt mensen met NAH  
en hun naasten.

T  0499 - 47 12 41
E info@swzzorg.nl
I www.swzzorg.nl

RAADZAAM ADVIES Advies en begeleiding bij financiële vraag-
stukken, erfrecht en nalatenschap. € 100,- 
korting op een geheel door Raadzaam 
Advies verzorgd adviestraject.

T  085 - 06 57 242
E info@raadzaam-advies.nl
I www.raadzaam-advies.nl
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Voordeelshop
www.ledenservicezuidzorg.nl/voordeelshop

Een online shop vol voordeel op diverse producten  
en leuke uitjes. Kijk dus snel online of ga naar pagina 30  
van dit magazine voor de laatste aanbiedingen.

REGELZORG  
RIJBEWIJSKEURINGEN

Rijbewijs- en andere vervoersgerelateerde 
medische keuringen.

T  088 - 23 23 300
E contact@regelzorg.nl
I www.regelzorg.nl

Ontzorgen Ledenvoordeel Contactgegevens
KEURINGSARTS  
RIJBEWIJSVERLENGING

Medische keuring voor rijbewijs aan huis. T  040 - 28 44 993

SAAR AAN HUIS  
(AANVULLENDE MANTELZORG)

5% korting op het standaardtarief. T  040 - 20 92 662
E eindhoven@saaraanhuis.nl
I www.saaraanhuis.nl

UWASSISTENT Korting op tarief voor huishoudelijke hulp, 
klushulp en tuinhulp.

T  085 - 20 13 072
E info@uwassistent.nl
I www.uwassistent.nl

WENSAMBULANCE BRABANT Brengt terminaal zieke mensen  
nog één keer naar hun favoriete plek.

T  06 - 13 57 28 83
E info@wensambulancebrabant.nl 
I www.wensambulancebrabant.nl

Collectief Ledenvoordeel Contactgegevens
CZ ZORGVERZEKERING Onder andere korting op uw  

basisverzekering.
T  088 - 55 57 777
I  www.cz.nl/ledenservicezuidzorg

UNIVÉ  
SCHADEVERZEKERING

Korting op particuliere  
schadeverzekeringen. 

T  088 - 60 02 300
I www.unive.nl/ledenservicezuidzorg

VGZ ZORGVERZEKERING Onder andere korting op uw basis-  
en aanvullende verzekeringen.

T  0900 - 84 90
I www.vgz.nl/ledenservicezuidzorg

Gezond & Bewegen Ledenvoordeel Contactgegevens

DANSLESSEN SPECIAAL  
VOOR MENSEN MET  
BEWEGINGSBEPERKINGEN

4 proeflessen voor € 24,00. Doorlopend
abonnement € 35,00 (€ 2,50 korting
per mnd)

T  06 - 13 46 91 29
E louise.rutten@hotmail.nl 
I www.ledenservicezuidzorg.nl/danslessen

DRAAGDOEKCONSULENT 
RACHEL VERWEIJ

 5% korting op workshops en consulten T  06 - 34 35 56 60
E verweij@hechteband.nl 
I www.hechteband.nl

OOGVERENIGING De Oogvereniging is er voor iedereen met 
een oogaandoening, een visuele beperking 
of doofblindheid.

T  030 - 29 92 878 
E info@oogvereniging.nl 
I www.oogvereniging.nl

RODE KRUIS DISTRICT  
BRABANT-ZUIDOOST 

Diverse workshops. T  040 - 24 43 311
E infobrabantzuidoost@redcross.nl  
I www.rodekruis.nl/brabant-zuidoost

Culturele  
activiteiten

Ledenvoordeel Contactgegevens

VIER HET LEVEN Gratis aanmelden en € 5,- korting op  
het eerste arrangement.

T  035 - 52 45 156
E info@4hetleven.nl
I www.4hetleven.nl

Vervolg dienstenpakket



COLLEGE 
FILOSOFIE 

WAS EEN 
SUCCES

Ervaringsverhaal: 
We laten Ine van Opstal aan het 
woord. Zij volgde als lid van Ledenser-
vice ZuidZorg het college en vertelt 
graag over haar ervaring. 

‘Mijn vader zei heel regelmatig; ‘Je bent 
nooit te oud om te leren’. Dat vind ik een be-
langrijke les in het leven en ik sta dan ook  
altijd open voor nieuwe dingen. Door nieuwe 
informatie tot ons te nemen, houden we ons 
brein gezond. Vanuit Ledenservice ZuidZorg 
kreeg ik een uitnodiging om me in te schrij-
ven voor vier online sessies over filosofie.  
Ik ga altijd al graag naar het Filosofisch Café, 
dit college was een aardige toevoeging 
daarop. De enthousiaste studentdocent be-
handelde de hoeveelheid theorie vrij snel, 
maar na afloop van het college kregen we 
een samenvatting, waarop alles nog eens 
terug te lezen was. Ik heb er veel van opge-
stoken. Nieuwe woorden geleerd en heel 
wat over nieuwe en bestaande theorieën 
gehoord, die ik ook weer kan delen in mijn 
gesprekken bij het Filosofisch Café. Het was 
ontzettend interessant.’ 

Ine van Opstal
lid van Ledenservice ZuidZorg
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Vegro draagt graag op een posi-
tieve manier bij aan uw leven en 
legt daarbij liever de nadruk op ge-
zondheid en mogelijkheden, dan 
op ziekte en beperkingen. Dit doet 
Vegro niet alleen met producten in 
de winkels die u en uw gezondheid 
ondersteunen, zij bieden ook inte-
ressante diensten. 

Zo bood Vegro onlangs een online college 
filosofie aan. Dit deden zij in samenwerking 
met Stichting Oud Geleerd, Jong Gedaan, 
een stichting waarbij studenten colleges 
geven aan senioren over hun studie of  
passie. Dankzij de fijne samenwerking  
tussen Vegro en Ledenservice ZuidZorg, 
konden onze leden zich daar gratis voor 
aanmelden.
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‘Liefde en 
aandacht 

is alles’

Annette is 
mantelzorger:
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Na de uitvaart
Ook Annette rolde in het mantelzorgen. Haar 
vader overleed 2,5 jaar geleden, na een lange 
periode van steeds verder gaande demen-
tie. De moeder van Annette was in die tijd 
mantelzorger voor hem. Dat het een zwa-
re opgave was, bleek toen haar moeder een 
hartinfarct kreeg twee weken na de uitvaart. 
Een periode van ziekenhuisopname en reva-
lidatie volgde. Toen ze uiteindelijk naar huis 
kwam leek alles goed te gaan, alleen kreeg 
ze last van blaasontstekingen. Niets hielp en 
de infecties mondden uit in een delier waar-
door ze vergeetachtig werd. Ze woonde nog 
wel thuis, maar zonder hulp kon ze niet veel 
meer, simpelweg omdat ze veel vergat, soms 
zelfs te eten en te drinken. 

Steeds weer een  
confrontatie
Sindsdien doet Annette wat ze kan om haar 
moeder bij te staan. De avonden zijn het moei-
lijkst. Door de delier en de vergeetachtigheid is 
ze soms angstig. ‘Het lastige is dat mijn moe-
der niet weet dat mijn vader dood is’, vertelt  
Annette. ‘Iedere dag moet ik haar uitleggen dat 
hij niet meer thuiskomt. Ze belt me gemiddeld 
twee keer per avond. Dan stel ik haar gerust, 
maar het is niet fijn om het steeds te moeten 
zeggen. Daarom heb ik een mapje gemaakt 
met foto’s van de uitvaart en van de kist. Het 
is voor haar elke keer weer een confrontatie.’ 

Altijd mee bezig
Alsof het zo moet zijn is Annette op dit mo-
ment even zonder werk. ‘Ik solliciteer wel, 
maar hoe moet ik gaan werken als mijn 

moeder zo veel hulp nodig heeft? Ik vind het 
fijn dat ik er nu wat meer tijd voor heb. Altijd 
ben ik bezig de zorg rondom mijn moeder te 
regelen. Er is heel veel te doen. Contact hou-
den met de organisaties, erop toezien dat ze 
haar medicijnen heeft, in de gaten houden 
of de hulp wel komt. De kliko buitenzetten, 
wc-papier aanvullen, de vaatwasser aanzet-
ten, de was doen, de tuin sproeien, bood-
schappen doen. Te veel om op te noemen.’ 

Het netwerk 
Gelukkig heeft Annette nog twee broers 
en een zus, een ex-schoonzusje dat iedere 
week langskomt en een vriendin van moe-
der die iedere zondag op de thee komt. 
‘Zonder netwerk red je het niet’, zegt ze. 
‘Daar is het te veel voor. Want moeder denkt 
wel dat ze alles nog zelf doet, maar intussen 
regelen wij alles voor haar. Iedere zaterdag 
eten we soep bij haar thuis, een traditie. Die 
soep maakte ze altijd zelf, nu doe ik dat. Het 
brengt heel het gezin samen. Zo verandert 
er zo min mogelijk voor haar en dat is beter.’

Alles voor een glimlach  
Om op te laden gaat Annette graag een paar 
dagen weg met een vriendin. Ook dat brengt 
geregel met zich mee. ‘Voordat ik ga, maak ik 
eerst een schema voor moeder, zodat ik weet 
dat het goed gaat met haar. Het is lastig om 
op vakantie te gaan. Ze gunt het me wel, maar 
ze zegt ook dat ze blij is als ik weer terug ben. 
Dat verstikt mij weleens. Maar wij hebben een 
geweldige jeugd gehad en daarom gun ik 
haar nu een fijne oude dag. Ik zie het als mijn 
taak om haar die te bezorgen. Haar glimlach 
als ik haar in mijn tuin zie genieten van de zon 

Mantelzorgen, daar kies je niet voor, het overkomt je. Het is een taak die nooit af is, 
met mooie en soms ook moeilijke kanten. Hoe ga je daar als mantelzorger mee om? 
Hoe zorg je dat je zelf overeind blijft? Waar vind je hulp? We vroegen het Annette 
Pompe (59), mantelzorger voor haar moeder van bijna 90. 
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"Het is een taak die nooit af is, met mooie  
en soms ook moeilijke kanten"
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en dat ze dan zegt dat ze een fijne dag heeft, 
daar doe ik het voor. Het draait allemaal om 
liefde en aandacht. Zonder dat is een mens 
nergens.’

Waar zijn de  
bejaardenhuizen?
Moeder ziet het leven nog steeds zitten. ‘Ze 
gaat nog graag een dagje weg met ons. Maar 
de zorg laat je nooit los, zeker niet als ze zich 
niet goed voelt. Ik slaap er wel eens moeilijk 
van.’ Een tehuis is nu nog geen optie, maar 
Annette en haar zus zijn wel alvast gaan kij-
ken. ‘Toen ik daar was miste ik sfeer en hui-
selijkheid. Ik zie mijn moeder daar nog niet 
zitten. Ik vraag me weleens af waarom de 
bejaardenhuizen verdwenen zijn. Gezelschap 
van leeftijdgenoten, dat mist ze echt. Het is 
niet makkelijk om zo oud te zijn. Uit zichzelf 
doet ze niet veel meer, dat vergeet ze.’ 

De mantelzorgmakelaar
Voor Annette is mantelzorg niet nieuw.  
Ze zorgde 28 jaar lang voor haar man die vijf 
jaar geleden overleed. Ze werkte ook als dien-
stenbemiddelaar bij ZuidZorg Extra. Ze weet 
dus wat mantelzorgers nodig hebben. ‘Er 
zijn verschillende organisaties zoals Swove in  
Veldhoven en WIJeindhoven waar je terecht 
kunt. En toch is het nog een heel werk om het 
allemaal uit te zoeken. Daarom ben ik blij met 
mijn mantelzorgmakelaar Monique Slijkhuis. 
Die komt aan huis, inventariseert wat er no-
dig is, zet het traject uit en regelt dingen mee. 
Dankzij haar hebben we nu een indicatie WLZ 
aangevraagd en een PGB. De indicatie biedt 
passende zorg om zo lang mogelijk thuis te 
kunnen blijven wonen, dat wil moeder ook 
graag. Met het PGB kunnen we straks pas-
sende zorg inkopen voor haar. Dankzij het 
budget dat past bij haar indicatie kunnen we 
extra dienstverlening aan huis inzetten. Een 
maatje die leuke dingen of een spelletje met 
haar doet, eventueel met haar samen eet. Via 
UWassistent krijgen we nu twee geweldige 
dames als dienstverlener bij mijn moeder. En 
dan blijft er nog genoeg over voor de familie 

om te regelen. We verbazen ons als familie 
over de ellende die ouderdom met zich mee-
brengt en we zien de toekomst voor onszelf 
niet rooskleurig in. Al onze leeftijdsgenoten 
zitten met dezelfde zorgen voor hun ouders, 
de verhalen zijn om te huilen. Ik zit er zelfs 
over te denken om van dienstverlener aan 
huis mijn beroep te maken.’

HANDIG  
VOOR  

MANTEL- 
ZORGERS

Kunt u als mantelzorger wel wat 
hulp gebruiken? Ledenservice 
ZuidZorg werkt samen met di-
verse partners. Leden kunnen 
vaak met extra voordeel ge-
bruik maken van hun diensten. 
Zo biedt Saar aan Huis onder-
steuning bij mantelzorgtaken. 
UWassistent staat klaar met 
helpende handjes in het huis-
houden, bij klusjes of in de tuin. 
Met de service van Dobbi hoeft 
u zich geen zorgen meer te ma-
ken over wassen en strijken. En 
met Dé Maaltijdservice zet u elke 
dag zonder moeite een gezonde 
maaltijd op tafel. U kunt boven-
dien gebruik maken van diverse 
handige aan-huis-diensten. Het 
is makkelijk en scheelt tijd als u 
niet de deur uit hoeft voor de au-
dicien, opticien, kapper of pedi-
cure. Het complete overzicht van 
onze partners en hun contactge-
gevens vindt u vanaf pagina 14 in 
dit magazine.

MAGAZINE LEDENSERVICE ZUIDZORG - 3E JAARGANG, UITGAVE 1, NAJAAR 2021



Kom meer 
in beweging   
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Door de beperkingen vanwege het Coronavirus het afgelopen jaar, is er bij veel 
mensen een passieve levensstijl ingeslopen. Voor een gezonde levensstijl is het 
essentieel dat u zich fysiek en mentaal blijft uitdagen. Spreek dus weer af met een 
vriend(in)	en	maak	samen	eens	een	fijne	wandeling	onder	het	genot	van	een	goed	
gesprek. Of bezoek weer een interessant museum, zoek een leuke hobby, volg eens 
een leerzame cursus of ga vrijwilligerswerk doen. 
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Wil van Gerwen
76 jaar

Door actief bewegen bouwt u bovendien een 
goede weerstand op, ontspant u meer en 
het is goed voor uw hersenactiviteit. Hieron-
der laten we Wil van Gerwen (76 jaar) aan het 
woord met tips om fysiek weer in beweging 
te komen. Wil is oprichter van de LF-fietsclub 
(www.fietsclubbrabant.nl) en fanatiek fietser. 

Met kleine stapjes groot 
resultaat behalen
‘Vorig jaar maart werd ik geveld door Coro-
na. Als je dan in het ziekenhuis ligt en je ziet 
mensen om je heen op het IC terecht komen, 
dan schrik je enorm. Ik beweeg veel en ben fit 
en gezond. Ik geloof dat dit er zeker aan bij-
gedragen heeft, dat ik na 5 dagen gelukkig 
weer thuis was. Natuurlijk heeft ook de goede 
verzorging van artsen en verplegend perso-
neel van het MMC hieraan bijgedragen. Hoe 
ouder je wordt, hoe belangrijker het is dat je 
beweegt om je gezondheid te ondersteunen.’
 
• Start rustig en bouw het geleidelijk op. 

Wie wekelijks 2,5 uur beweegt, houdt zijn 
spieren en uithoudingsvermogen op peil. 
Intensiever en vaker bewegen maakt extra 
fit, gezond en sterk.

• Kies een activiteit die u leuk vindt en bij u 
past. Als u iets doet wat u niet leuk vindt 
dan houdt u het zeker niet vol.  

• Zoek een maatje of een club, samen bewe-
gen is gezelliger dan alleen. U heeft me-
teen een stok achter de deur! 

• Pak eens de fiets of ga te voet als u een 
boodschapje moet doen, de kinderen naar 
school brengt of naar de fitness gaat. 

• Beweeg uw armen en benen tijdens het tv 
kijken of probeer tijdens het tandenpoet-
sen op één been te staan. 
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1

VAN GOGH 
FIETSROUTE 
EINDHOVEN  

(39 KM)   

Toen Vincent van Gogh in Nue-
nen woonde (1883-1885), kwam hij 
vaak in Eindhoven. Vincent had 
daar namelijk drie leerlingen en 
met twee van hen was hij goed 
bevriend. Deze f ietsroute leidt 
langs bijzondere plekken voor de 
kunstenaar. Onder andere de wa-
termolen van Opwetten, een favo-
riet teken- en schilderobject van 
Van Gogh, waar u zich even ín een 
schilderij waant. Of de Van Gogh 
Mural, een muurschildering met 
een bijzonder verhaal. Zo zijn er 
meer bezienswaardigheden*.
  

Hoe werkt het? 
De Van Gogh fietsroute is uitgezet via het 
Brabantse knooppuntensysteem met rou-
tenummers. Volg vanaf het Centraal Stati-
on van Eindhoven eenvoudig de Van Gogh 
fietsroutebordjes van het ene naar het 
andere genummerde knooppunt. Tussen 
de knooppunten volgt u de bewegwijze-
ring van het knooppuntensysteem. Onze 
tip: download de app ‘Fietsnetwerk’ in de 
Play- of App Store van uw telefoon. Als u 
de Van Gogh Eindhoven fietsroute opent, 
ontvangt u nog meer informatie. Een stan-
daard voor uw telefoon is dan wel handig.

* Niet alle Van Gogh monumenten liggen direct 
aan deze fietsroute, maar u kunt ze vaak met 

een kleine omweg (die aangegeven staat)  
wel bezoeken.

Of	 u	 nu	 van	 fietsen	 of	 wandelen	
houdt (of van allebei), Eindhoven en 
omgeving is de moeite waard om te 
ontdekken. We selecteerden voor u 
twee leuke themaroutes waarbij u 
mooie en interessante bezienswaar-
digheden tegenkomt of leuke plek-
jes waar aan de inwendige mens 
wordt gedacht. 

Erop 
uit!    
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2

HEKSENBOOM 
WANDELROUTE 

BLADEL 
(10,6 KM)   

Vierhonderd jaar geleden was Zwar-
te Kaat volgens de legende de schrik 
van de Kempen. Uiteindelijk zou 
deze heks haar straf niet ontlopen 
en is haar lichaam begraven. Op die 
plek groeide al snel een spookach-
tige boom die nu nog bekend staat 
als de Heksenboom. Deze wandel-
tocht leidt daarlangs en ook door de 
mooie natuur van de omgeving. De 
tocht is ook leuk om met kinderen 
te doen. Zij kunnen zich uitleven in 
Speelbos Bladel. Dit speelbos is een 
schakel tussen educatie, beleving 
en beweging. 

Hoe werkt het? 
De Heksenboom wandelroute is ontwik-
keld door Recreatiepark de Achterste Hoef 
en uitgezet via het Brabantse knooppun-
tensysteem. Volg vanaf Recreatiepark de 
Achterste Hoef eenvoudig de volgende 
knooppunten 51-21-25-79-78-17-19-13-14-15-
16-51. De locatie van de boom is een groot 
mysterie en niet eenvoudig te vinden. Van-
uit knooppunt 15 loopt u na +/- 350 meter 
even rechts het zandpad op. Vindt u de 
boom?

"het is essentieel 
dat u zich fysiek  

en mentaal blijft 
uitdagen"



1824

Als u in uw wijk basisschoolkinderen samen met studenten actief bezig 
ziet met pen en papier, dan is de kans groot dat Stichting Move hierachter 
zit. Studentenvrijwilligers en kinderen zetten samen projecten op voor een 
betere leefomgeving in hun wijk, begeleid door deze stichting. 

Stichting Move 
verbindt 
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Kinderen die niet altijd dezelfde kansen krij-
gen als hun leeftijdgenootjes leren door deze 
projecten hun eigen talenten gebruiken en 
ontwikkelen. Tijdens het project organiseren 
de studenten voor de kinderen ook een uit-
stapje naar het studentenleven, waarbij zij de 
kinderen laten kennismaken met de universi-
teit, nieuwe studies en sporten. 

Voor jong en oud
Zo ook de kinderen van basisschool ‘t Karregat 
in de wijk Oud-Tongelre en studentenleden 
van hockeyvereniging Don Quishoot. Zij slo-
ten half juli hun project feestelijk af. Ze hebben 
zich wekenlang ingezet. Van de eerste brain-
stormsessies tot de realisatie van een, tot in 
de puntjes uitgewerkt, zelfontworpen free run 
parcours voor jong en oud. Zelfs aan de be-
groting was gedacht. Het parcours in de wijk 
werd voorzien van eigen ontworpen beweg-
wijzering, uitlegbordjes en aankondigingspos-
ters. Daarmee lieten ze de wijk en de gemeen-
te zien dat er voldoende ruimte is om meer 
sportmogelijkheden aan te bieden dan alleen 
de voetbalgoal die er nu staat. Ze hebben zelfs 
een brief toegestuurd naar de gemeente om 
hun droom permanent te verwezenlijken.

succesvol Project
Mede dankzij de ondersteuning van Ledenser-
vice ZuidZorg is dit project succesvol afgeslo-
ten. Stichting Move en Ledenservice ZuidZorg 
hebben een fijne samenwerking en vinden 
het beide belangrijk dat we op deze manier de 
maatschappij een beetje mooier maken. 

25

"Kinderen leren door deze projecten hun eigen 
talenten gebruiken en ontwikkelen"

Nieuwsgierig naar andere projecten van Stichting Move? Kijk op www.stichtingmove.nl
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Het begin 
Voorzitter Geert Vermeer van het DAF Muse-
um kan met verve vertellen over het ontstaan 
van DAF. ‘De eigenaar van de brouwerij had 
een auto die regelmatig kapotging. De garage 
lukte het maar niet om hem te repareren, Hub 
van Doorne kreeg hem wel aan de praat. De 
brouwer zag het talent van Hub en bood hem 
zijn werkplaats aan om voor zichzelf te kunnen 
beginnen.’ Het is het prille begin van wat uit-
eindelijk zal uitgroeien tot een wereldbedrijf 
met meer dan 10.000 werknemers. 

Van smederij naar 
aanhangwagens 
De link met Philips is snel te leggen: Hub en 
zijn broer Wim begonnen in de werkplaats 
van de brouwerij met het maken van maga-
zijnstellingen voor Philips. Als zonen van een 
smid lag het voor de hand om een smederij te 
beginnen. Na een jaar verhuisden de gebroe-
ders Van Doorne naar de Schalmstraat, waar 
ze begonnen met het maken van aanhang-
wagens. Daar komt ook de naam vandaan: 
(van) Doorne’s Aanhangwagen Fabriek. Na 
de oorlog begint DAF ook met het fabriceren 
van auto’s. Aanvankelijk vrachtauto’s, later ook 
personenauto’s. 

een ode aan het 
ondernemer-
schap van de  
gebroeders  
Van Doorne  
Als er twee namen onlosmakelijk met Eindhoven zijn verbonden dan zijn het wel 
Philips en DAF. Tot op de dag van vandaag spelen de twee bedrijven een bepalende 
rol in de ontwikkeling van de stad, ook op economisch gebied. Beiden groeiden uit 
tot concerns met duizenden medewerkers en tekenden een rijke historie op. Die 
van DAF is sinds 1993 te zien in een museum dat geheel aan het merk gewijd is, op 
de plek waar het allemaal begon: een oude brouwerij aan de Tongelresestraat. 

Het DAF Museum 
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In het DAF museum maakt u een reis door de geschiedenis van het oer-Hollandse bedrijf. 
Leuk voor jong en oud. 
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LEDENACTIE 
DAF MUSEUM
Leden van Ledenservice ZuidZorg kun-
nen nu met voordeel het DAF Museum 
bezoeken. Op vertoon van uw ledenpas 
krijgt u een tweede toegangskaartje 
(t.w.v. € 10,-) gratis. Ook kunt u gratis 
genieten	van	een	kopje	koffie	of	 thee	
met een appelkoek.

Bewaren voor toekomstige 
generaties
De rijke historie van het automerk is vanaf het 
begin goed gedocumenteerd. Met een voor-
uitziende blik leggen de twee broers al in de 
beginjaren hun activiteiten vast op beeld. Er 
zijn zelfs films van bewaard gebleven. Ver-
meer: ‘In de jaren ’80 begon men zich bij DAF 
af te vragen: ‘Wat doen we met de historie?’ 
Het materiaal was er. De communicatieafde-
ling van DAF vond dat het bewaard moest 
blijven voor toekomstige generaties. Toen is 
in overleg met de familie Van Doorne het idee 
ontstaan voor een museum. Bij toeval hield in 
die tijd de brouwerij op te bestaan. Voordat 
het pand onder de sloophamer verdween, is 
besloten om daar het museum te huisvesten. 
De gevel is nog in oorspronkelijke staat. De 
werkplaats is bewaard gebleven, daaromheen 
is het museum gebouwd. In 1993 is het geo-
pend voor publiek.’ 

Innovaties en  
ondernemerschap
Het DAF Museum is niet zozeer een auto-
museum, het is veel meer een ode aan het 
merk DAF, aan de innovaties en het onder-

nemerschap. ‘De gebroeders van Doorne 
begonnen met niets’, vertelt Vermeer. ‘Hub 
van Doorne had alleen 4 jaar lagere school 
toen zijn vader stierf en hij noodgedwongen 
de smederij van zijn vader overnam. Van-
daaruit bouwde Hub samen met zijn broer 
Wim een bedrijf op dat sterk verweven is 
met de historie en cultuur van Eindhoven 
en die andere gigant, Philips. En dat onder 
meer dankzij de technische innovaties van 
DAF die tot op de dag van vandaag uniek 
zijn. De aanhangwagens die DAF maakte, 
waren lichter dan die van de concurrentie. 
Het was ook maatwerk, daarin onderscheid-
den ze zich. Hetzelfde geldt voor de trucks. 
Niet één was hetzelfde. Dat was hun kracht, 
op maat leveren.’

Het pientere pookje
Ook de personenauto’s die DAF vanaf de jaren 
’50 waren eigenzinnig van constructie. Kleine-
re auto’s hadden in die tijd bijna allemaal de 
motor achterin en een kleine bagageruim-
te. Ze waren ook allemaal handgeschakeld. 
DAF kwam met een personenauto met een 
grote bagageruimte, de motor voorin en een 
automaat die van een geniale eenvoud was.  
Klik naar voren om vooruit te rijden, klik naar 
achteren om achteruit te rijden. In de volks-
mond noemde men dat ‘het pientere pookje’.  

Geert Vermeer
Voorzitter van het DAF Museum



Tegenwoordig rusten meer dan 40 automer-
ken hun modellen uit met een automatische 
aandrijving die een doorontwikkeling is van 
die DAF-vinding.  

De verbouwing
Al die ontwikkelingen zijn te volgen via een 
tijdlijn. Het DAF Museum is recentelijk hele-
maal vernieuwd. Er is vooral geïnvesteerd in 
het gebouw om het bezoekers nog meer naar 
hun zin te maken. De entree is veranderd, de 
Daffetaria uitgebreid naar 120 stoelen, het 
theater is vernieuwd, er is een fraai dorps-
plein en het museum heeft ook een bruin 
café en een museumwinkel. ‘We hebben er 
1100 m² bijgekregen’, vertelt Geert Vermeer. 
‘In de nieuwbouw hebben we nu ook ruimte 
voor wisseltentoonstellingen, zodat we naast 
de basiscollectie iedere paar maanden iets 
nieuws kunnen laten zien.’ 

Educatie
‘Als Erkend Museum moet je ook aan educatie 
doen’, gaat hij verder. ‘Voor basisschoolleerlin-
gen hebben we de Veilig Verkeer zone waar 
we ze lesgeven in verkeersveiligheid. Voor mid-
delbare scholieren is er het Trucknasium, een 
technische opleiding die niet alleen ingaat op 

de werking van een truck, maar ook op het be-
lang van transport en de economie. We geven 
de lessen samen met een 40-tal scholen zoals 
het Summa collega, Fontys en het Cals college.’   

De enig overgebleven VIPRE
Het DAF Museum wordt druk bezocht door 
particuliere bezoekers, autoclubs en zakelijke 
groepen die een plek zoeken voor recepties 
en congressen. ‘We hebben de faciliteiten,’ 
zegt Geert Vermeer, ‘en er is bij ons altijd wel 
wat te zien.’ Bijvoorbeeld zijn persoonlijke 
favoriet: een VIPRE (Vereniging Industrieel 
Personeel Rayon Eindhoven) opleggerbus, 
ook weer zo’n innovatie van DAF gemaakt 
voor het eigen personeel en dat van Philips. ’s 
Morgens werden de medewerkers ermee op-
gehaald en ’s avonds weer teruggebracht. De 
auto die de aanhanger trok kon overdag wat 
anders doen. Jaren geleden werd hij als wrak 
naar het museum gehaald en in 4,5 jaar tijd 
door de vrijwilligers van het museum geres-
taureerd. Het is een uniek exemplaar en een 
icoon van de regio. Alleen daarom al is het 
museum een bezoek waard. 

Kijk ook eens op de website voor meer 
informatie: www.dafmuseum.nl

29
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Unieke code
Als uw e-mailadres bij ons bekend is, heeft  
u in het begin van dit jaar een unieke code 
ontvangen om in te loggen bij de Voordeel-
shop. Heeft u deze code niet (meer)? Ga naar 
www.ledenservicezuidzorg.nl/voordeelshop 
en laat het ons weten. Onze medewerkers  
zorgen dat u dan snel een code ontvangt. 

Bezoek de Voordeelshop
Door te klikken op de oranje knop op de website  
www.ledenservicezuidzorg.nl/ voordeelshop 

komt u op de Voordeelshop. Om het  aanbod 
te  bekijken en om er direct gebruik van te 
 maken, moet u zich hier eerst registreren.  
Dat doet u door op de knop ‘verzilver uw code’ 
te klikken. 

Uit met het hele gezin
De toegangskaarten of vouchers die u via de 
Voordeelshop bestelt, zijn niet alleen voor u. U 
kunt in totaal 8 kaarten per aanbieding bestel-
len. U kunt dus met het hele gezin en/of met 
vrienden genieten van alles wat de Voordeel-
shop te bieden heeft.  

Ledenservice 
ZuidZorg  
Voordeelshop 
Een	dagje	uit	naar	de	dierentuin	of	een	fijne	avond	thuis	met	een	e-book,	heerlijk	uit	
eten in een restaurant of genieten van een hotelovernachting, actief bezig zijn in de 
sportschool of ontspannen in de sauna. Het wordt allemaal extra leuk als u ook nog 
een mooie korting krijgt. Als lid van Ledenservice ZuidZorg kunt u gebruikmaken 
van onze Voordeelshop. Een webshop boordevol interessante aanbiedingen. 

afscheid

Om te benadrukken hoeveel de Voordeelshop 
u te bieden heeft, zetten we de rubrieken voor 
u op een rijtje. In elke categorie is er ruime 
keuze! Voor iedereen wat wils. 

Nieuwsgierig? Ga dan meteen naar onze Voordeelshop 
via www.ledenservicezuidzorg.nl/voordeelshop

ONS AANBOD
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Altijd met veel passie bezig zijn om dich-
ter bij onze leden te komen en verbinding 
te maken, dat voelde voor mij oprecht als 
een cadeautje. Mede dankzij de intensieve 
betrokkenheid van onze partners hebben 
we mooie dingen neergezet voor onze  
leden.  Ledenavonden, activiteiten en dag-
tochten. Toen door Corona minder kon, 
waren er toch het Opkikkertje en de Tour 
de Troubadour. Mijn missie is volbracht. Ik 
neem nu afscheid van Ledenservice Zuid-
Zorg. Maar niet zonder het vertrouwen 
dat een waanzinnig team het mooie werk 
voort zal zetten. Ik wens iedereen het beste, 
we komen elkaar vast weer eens tegen.

Hermien Bakker
voorzitter bestuur Ledenservice ZuidZorg

‘ALS JE DAPPER 
GENOEG BENT  
OM AFSCHEID  

TE NEMEN ZAL  
HET LEVEN JE  

BELONEN MET EEN 
NIEUW HALLO’

Dit is mijn afscheidswoord. Trots 
kijk ik naar een geweldig team! 
Met jullie aanstekelijke enthousi-
asme en tomeloze inzet hebben 
we samen, in een korte periode, 
veel betekend voor onze leden. 

Paulo Coehlo 

afscheid

•  SPECIAL DEALS 
•  VOOR THUIS 
•  KOKEN & TAFELEN 
•  ETEN & DRINKEN 
•  WORKSHOPS & KOOKBOEKEN 
•  OVERNACHTINGEN 
•  VOEDING 
•  VERZORGING 
•  BIOSCOOP 
•  PRETPARKEN & DIERENTUINEN 

•  MUSEA & CULTUUR 
•  ACTIEVE UITJES 
•  WELLNESS 
•  SPORTEN 
•  SPORT- OF BEAUTY- BEHANDELING 
•  ALLES VOOR DE BORREL 
•  HIGH TEA 
•  CURSUS VOOR THUIS 
•  RESTAURANTS 25% KORTING 
•  OVERIG



Zuid&ZO is een uitgave van  
Ledenservice ZuidZorg 

Oplage: 34.500 ex.

Redactieadres: Ledenservice ZuidZorg,
Gebouw Microlab, Kastanjelaan 400,  
5616 LZ Eindhoven
T 085 - 82 20 760
info@ledenservicezuidzorg.nl 

Fotografie: Nick Luypen e.a.

Redactie, teksten, vormgeving en realisatie: 
Commpanion reclame-adviesbureau i.s.m. 
Ledenservice ZuidZorg.

Alle tarieven zijn onder voorbehoud van  
fouten en wijzigingen. 

COLOFON

Aandacht
Actief
Bewegingen
Bloem
Blouse
Brand
Buitenland
Cartoonist
Coach
Dienst
Druif
Eindhoven
Fonduen
Foodie
Futloos
Fysiek
Geschiedenis
Groenten
Herfst
Herkenbaar
Impact
Kokkin
Leden
Lokaal
Luiaard

Maatschappij
Mantelzorgen
Mentor
Museum
Ontmoeten
Pracht
Project
Reageren
Rookmelders
Route
Steun
Stilte
Succes
Tickets
Topper
Twijfel
Verrast 
Voeding
Volmacht
Waardevol
Wijze
Woning
Workshop

G M A A T S C H A P P I J B C A

P R A C H T M T O P P E R S O A

S O O L T U F K C E T O E U A N

E T D E E I E T T E O Z T C C D

R N R S N I E S W K J I S C H A

S E U T S T N F M I C O A E E C

I M I Y S E E E W K J G R S R H

N W F E I I L N E F N F R P K T

E A E D R D N T O I S N E D E L

D A N U E T S O N T N L V L N N

E R B R A N D O O E S U O L B E

I D S T G I W N V T G I L G A G

H E F C E B L O E M R A M N A N

C V O A R O H T R E A A A I R I

S O N P E D L D E K B R C D R G

E L D M N I K K O K S D H E O E

G B U I T E N L A N D H T O U W

U U E S N E T E O M T N O V T E

M A N T E L Z O R G E N R P E B

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

puzzel Puzzel mee en maak kans op één 
van de tien boekenbonnen t.w.v. €25,-

www.ledenservicezuidzorg.nl/puzzel of per post naar Ledenservice 
ZuidZorg, Gebouw Microlab, Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven. 

Stuur uw oplossing voor 15 november  
2021 in via onze website.


