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Medipoint is de grootste aanbieder van 
zorg- en welzijnsproducten in Nederland. 
Of het nu gaat om advies, lenen, huren of 
kopen: bij Medipoint kunt u terecht met uw 
zorgvragen. de slaapexperts geven u per-
soonlijk advies over bedden, bedbodems, 
matrassen en kussens. 
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CONTACTGEGEVENS
T  088 - 10 20 100 (optie 3)  

ma-vrij 8.00 tot 17.00 uur

www.medipoint.nl/droommatras

MEDIPOINT 

een droom-
een droom-

matras van  
matras van  

topkwaliteit
topkwaliteit50% OP HET  

VISCO CLIMATE 
ULTRA MATRAS 
vanaf € 599,00

nu voor € 299,-*

GRATIS BEDBODEM-
CHECK DOOR  
SLAAPEXPERT
t.w.v. € 59,99

GRATIS LEVERING  
ÉN RETOUR VAN UW 
OUDE MATRAS
t.w.v. € 29,99

Actie geldig t/m 31-12-2020. Kom langs in  
de winkel aan de Doctor Cuyperslaan 38  
in Eindhoven of bel voor advies of een  
afspraak bij u thuis**.

*Prijsvoorbeeld o.b.v. matras 70 x 200 cm.
*Prijsvoorbeeld o.b.v. matras 70 x 200 cm.

**Aan-huis-service alleen indien de richtlijnen van het RIVM dit toestaan.

**Aan-huis-service alleen indien de richtlijnen van het RIVM dit toestaan.
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onze onze partnerspartners in een speciale editie  van Magazine  Zuid&ZO

SAMENWERKINGS
PARTNERS 

Administratieve hulp 
Bosman
Cretio
CZ *
DansLouise.R
De Maaltijdservice *
Dierenrijk 
Dobbi stomerij en wasservice
Focuscura

Hechte band
Keuringarts rijbewijsverlening
Luisterlijn
Mantelzorgmakelaars Nederland
Medipoint *
Mobella kappers, schoonheidsspecialistes
en pedicures
Oogvereniging 
Oogvoororen
Opticien aan huis 
Raadzaam advies
Regelzorg
Rode Kruis
Saar aan huis

Sabeh tours 
Shop4mama
Slimwear
SWZ zorg
Thermae 2000
Thermae Son
Univé *
Uwassistent
Vakantie & Zorg
Vegro *
VGZ *
Vier het leven
ZooParc Overloon

Kijk op onze website www.ledenservicezuidzorg.nl voor een compleet overzicht van  
wat de Ledenservice samen met deze partners voor u kan betekenen.  

• 7 zones geven extra ondersteuning 
voor de perfecte houding

• Verlaagt de druk op spieren en
 gewrichten
• Ademende en wasbare Tencel-hoes
• Open-celstructuur waardoor het
 matras extra ademt
• Zwitserse topkwaliteit, aanbevolen 

door zorgprofessionals
• 10 jaar garantie

Een aantal van deze samenwerkingspartners  
wil zich graag wat uitgebreider aan u voorstellen. 
Daarom besloten we deze speciale editie te ma-
ken van ons magazine Zuid&ZO. Diverse partners 
presenteren zich hier en sommigen hebben  
zelfs een speciale actie voor u als lid. Kijk dus snel 
wat zij u te bieden hebben! Lees in dit magazine 
bovendien over de muzikale middag die wij  
als Ledenservice mogelijk maakten voor de  
bewoners van woonzorgcentrum Heuvel in 
Geldrop. Achterop het magazine ziet u ook  
weer een leuke prijspuzzel staan.

Ledenservice ZuidZorg zet zich in voor u 
en werkt daarvoor samen met verschil-
lende partners op het gebied van ontzor-
gen en welzijn. Samen bieden wij u diverse 
diensten, organiseren we interessante 
bijeenkomsten, bieden we u waardevolle 
informatie en steunen we maatschappe-
lijke initiatieven. Op deze manier willen 
we bijdragen aan het versterken van de 
zelfredzaamheid van onze leden.

* Deze partners vindt u terug in deze uitgave.
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Als lid van Ledenservice ZuidZorg kunt u eenvoudig profiteren van 
de samenwerking met Univé. Want als u een of meer verzekeringen 
bij Univé afsluit, krijgt u een mooie collectieve korting. Naast de 
verzekeringen kunt u ook bij Univé terecht voor diensten ‘Wonen 
zonder Zorgen’, in het kader van het voorkomen en beperken van 
schade, zoals Alarm in Huis, CV onderhoud en Dakgootreiniging.

ZUID

CONTACTGEGEVENS
T 088 - 600 23 00

www.unive.nl

UNIVÉ 

Al sinds 1972 zet dé maaltijdservice zich, 
samen met diverse zorg- en welzijnspart-
ners en meer dan 600 vrijwilligers, in om 
lekker eten te bezorgen bij iedereen die 
niet meer zelf kan of wil koken.
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CONTACTGEGEVENS
T 040 - 720 0760

www.demaaltijdservice.nl

DÉ MAALTIJDSERVICE  

Uitgebalanceerde maaltijden
Iedere week kunt u kiezen uit meer dan 100 
verse uitgebalanceerde en veilig gekoelde 
soepen, maaltijden en nagerechten.  
Het complete assortiment vindt u op  
www.demaaltijdservice.nl. Diëten zijn geen 
probleem. Vrijwel ieder denkbaar dieet is 
beschikbaar. Uw maaltijden zijn zowel in  
de oven als in een magnetron eenvoudig 
en veilig te verwarmen. Heeft u geen 
magnetron? Dan kunt u die bij hen huren. 
Heeft u liever warme maaltijden aan huis? 
Deze komen in steeds meer regio’s  
beschikbaar. Telefonisch kunt u informeren 
of dit ook bij u het geval is. 

Bezorging van uw maaltijden
én boodschappen
Dé Maaltijdservice bezorgt warme  
maaltijden dagelijks en gekoelde  
maaltijden wekelijks. Altijd op een vast 
moment. De vrijwilligers komen altijd en 
overal, dus ook op de 7e etage van een  
flatgebouw of bij een achteraf gelegen  
woning. Naast maaltijden kunt u bij  
Dé Maaltijdservice ook boodschappen  
van de SPAR bestellen. Hiervoor betaalt  
u geen aparte bezorgkosten.

Altijd voordelig
De prijzen van Dé Maaltijdservice zijn 10 tot 
20% lager dan vergelijkbare aanbieders in 
hetzelfde bezorggebied. Dé Maaltijdservice 
hanteert bovendien een laagste prijs  
garantie*.  

Betaling
U betaalt per week via een automatische 
incasso. Stoppen kan wanneer u wilt.
U bent verder tot niets verplicht.

AltijdAltijd

lekker en 
lekker en 

gezond thuis 
gezond thuis 

eteneten

probeer nu! 
50% KORTING
OP UW EERSTE
BESTELLING

 
5% COLLECTIEVE 
KORTING
op de verzekeringen:
•  woonverzekeringen 

(inboedel en opstal),
•  auto-, motor-, fiets- en 

bromfietsverzekering,
•  caravan- en doorlopende 

reis- en annulerings- 
verzekering,

•  aansprakelijkheids- en 
 rechtsbijstandverzekering

Hoe maakt u gebruik van  
de korting van Univé?
Dat kan op verschillende  
manieren.
•  Wilt u uw verzekeringen regelen 

samen met een Univé-adviseur? 
Maak dan een afspraak voor 
persoonlijk advies in de winkel 
in Eindhoven. 

•  Online afsluiten kan ook.  
Bereken eenvoudig uw premie 
via www.unive.nl/ ledenser-
vicezuidzorg en sluit de  
verzekering(en) van uw keuze af.

Heeft u vragen?
Neem dan voor meer informatie 
contact op met Univé of stel uw 
vraag online via www.unive.nl/
klantenservice/vraagstellen

Geniet van het gemak van al uw verzekeringen onder één dak.

Bij meer verzekeringen krijgt u tot 10%  extra pakketkorting op
  uw totale premie. Deze korting komt bovenop uw collectiviteitskorting.

Univé helpt u naast het verzekeren ook graag met het voorkomen
  van schade en verlies van spullen met de ‘Wonen zonder Zorgen’
  diensten. Kijk voor meer informatie op www.unive.nl/veiligwonen

 
KORTING OP UW 
KORTING OP UW VERZEKERINGen 
VERZEKERINGen BIJ UNIVéBIJ UNIVé

ANDERE VOORDELEN VAN VERZEKEREN VIA UNIVÉ

*Zie voorwaarden op de website.
*Zie voorwaarden op de website.
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CONTACTGEGEVENS
T 0900 - 8490

www.vgz.nl/ledenservicezuidzorg

VGZ

succesvol
succesvol

veranderen
veranderen

met vgz
met vgz

Door corona zijn we ons veel bewuster 
van onze eigen gezondheid. Velen van 
ons willen gezonder leven. Maar waar 
begint u? Ledenservice ZuidZorg en VGZ 
helpen u graag op weg om succesvol 
uw leefstijl te verbeteren. Met leuke, 
interessante workshops, interactieve 
leefstijlprogramma’s en handige inter-
venties. Zo zorgen wij er samen voor dat 
u zich  Lekker in uw vel blijft voelen. 

NIEUWE WORKSHOP
'SUCCESVOL VERANDEREN'

MEER GRIP OP DIABETES?
VOLG 'KEER DIABETES2 OM'

Wilt u aan de slag om uw leven een positieve 
wending geven? Ontdek in de online workshop, 
aangeboden door VGZ, welke stappen u  
kunt zetten. En hoe u uw omgeving daarin 
meeneemt. U kunt de workshop op elk  
gewenst moment volgen. Ook als u niet  
bij VGZ verzekerd bent.

Lees op de website:
www.vgz.nl/succesvolveranderen
meer over de workshop.

Dit leefstijlprogramma van Voeding Leeft is  
er speciaal voor mensen met diabetes type 2.
Samen met professionals en andere  
deelnemers leert u stap voor stap hoe u uw 
leefstijl positief verandert. Het resultaat?  
Uw bloedwaarden verbeteren, u bouwt  
medicijngebruik af en u voelt zich fitter.

Lees op de website:
www.vgz.nl/keerdiabetes2om 
meer over het programma. 

EEN UITDAGENDE WANDELING
MET LEUKE OPDRACHTEN

BLIJF VITAAL MET DE 
OPLOSSINGEN VAN VGZ

Bewegen in de buitenlucht is erg gezond.
U ontspant beter en voelt zich fitter en  
vrolijker. De IVN #2uurnatuur Challenge  
maakt wandelen nóg leuker, met kleine  
opdrachten en interessante weetjes over  
de natuur. Bent u collectief verzekerd bij VGZ? 
Dan krijgt u er een mooi wandelpakket bij.

Lees op de website:
www.ivn.nl/2uurnatuurvgzcollectief
meer over de challenge. 

Wilt u meteen aan de slag om uw leefstijl  
te verbeteren? VGZ helpt u om beter te  
ontspannen en te bewegen. Of u nu bij VGZ  
verzekerd bent of niet. Met hun gratis  
Mindfulness App, een beweegprogramma  
voor thuis of een kookboek met gezonde  
en heerlijke gerechten. 

Lees op de website:
www.vgz.nl/vitaalthuis
meer over de oplossingen.

VGZ heeft ook een collectieve zorgverzekering voor leden van Ledenservice ZuidZorg
www.vgz.nl/ledenservicezuidzorg

https://www.vgz.nl/gezond-leven/services/succesvol-veranderen?utm_source=overig&utm_medium=partners&utm_campaign=veranderen-overig
https://www.vgz.nl/gezond-leven/services/keer-diabetes2-om?utm_source=overig&utm_medium=partners&utm_campaign=veranderen-overig
https://www.vgz.nl/zorgverzekering/collectieve-zorgverzekering/vitaal-thuis?utm_source=overig&utm_medium=partners&utm_campaign=veranderen-overig
https://www.ivn.nl/2uurnatuurvgzcollectief


 

GoedeGoedehulpmiddelen
hulpmiddelenmaken het leven een heel stuk gemakkelijker
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Of u nu jong, oud, zwanger, revaliderend, zorgprofessional 
of mantelzorger bent. Vegro biedt de beste hulpmiddelen,
die u kunt lenen, huren of kopen. Vegro geeft graag advies 
over hoe u zo comfortabel mogelijk kunt leven zodat u de 
regie kunt behouden!

 
ROLLZ FLEX
van € 399,00
voor € 319,20

ALTIJD 10%
KORTING*
*OP HET VOLLEDIGE ASSORTIMENT
   EN OP VERTOON VAN UW LEDENPAS

20% KORTING*
*DEZE ACTIE IS UITSLUITEND IN DE WINKEL
   IN EINDHOVEN VAN TOEPASSING

EROPUIT MET ROLLZ 
Rollz Flex: op het eerste gezicht is niet te zien dat het een rollator is, dat was 
precies de bedoeling van de ontwerpers. Met dit mooie design wilt u graag 
gezien worden. Dankzij deze veilige rollator loopt u stabiel en prettig. Ook 
met een volle tas rijdt de Rollz Flex nog licht. 

Rollz Motion²: met de Rollz Motion² haalt u een uniek product in huis.  
Het is een lichtgewicht design rollator, die in één handomdraai is om te 
bouwen tot rolstoel (met bijgeleverd rolstoelpakket). Ideaal, als u er graag 
een dagje op uit gaat en geen lange afstanden kunt lopen. En nóg een 
vooreel: de Rollz past met gemak in de achterbak van uw auto.

BENIEUWD WELKE HULPMIDDELEN
U NOG MEER KUNNEN HELPEN? 
Kom dan langs in de winkel op Kastelenplein 168 in Eindhoven.
Is langskomen in de winkel niet mogelijk? De woonconsulent van
Vegro komt graag bij u thuis om hulpmiddelen te demonstreren.
Bel daarvoor 0900 - 288 77 66 of kijk op www.vegro.nl

ZUID

CONTACTGEGEVENS
T 0900 - 288 77 66

www.vegro.nl/ledenservice-zuidzorg

VEGRO 

Als lid van Ledenservice Zuidzorg kunt 
u gebruikmaken van de collectiviteits-
korting. U profiteert daarbij van
korting op uw premie.
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ROLLZ MOTION² 
van € 799,00
voor € 639,20

CONTACTGEGEVENS
T 088 - 555 77 77

www.cz.nl/contact

CZ 

Meer dan alleen korting:
Hulp voor mantelzorgers
Zorgt u voor iemand en kunt u wel wat 
hulp gebruiken bij het regelwerk? Of hebt 
u vervangende mantelzorg nodig?
Op www.cz.nl/mantelzorg vindt u al de 
diensten voor mantelzorgers. 

CZ Hulpwijzer 
Wilt u weten hoe u hulp regelt zoals  
verpleging aan huis, woningaanpassing  
of vervoer naar het ziekenhuis? CZ  
HulpWijzer wijst u de weg. Ga naar  
www.cz.nl/hulpwijzer.

Stap zorgeloos over naar CZ
Op www.cz.nl/aanmelden vergelijkt u
eenvoudig pakketten, berekent u uw
premie en sluit u direct een verzekering
af. Vraag uw collectiviteitsnummer op  
via Ledenservice ZuidZorg. Wanneer u 
overstapt naar CZ, zegt CZ uw huidige 
zorgverzekering voor u op. Daar hebt  
u geen omkijken naar.

Wilt u liever persoonlijk contact?
Voor advies kunt u CZ bellen via
088 555 77 77. Houd uw collectiviteits-
nummer bij de hand. Hier kan om
gevraagd worden. Of ga langs bij een
van de servicekantoren. U vindt de
adressen op www.cz.nl/contact.

Welke zorg-
Welke zorg-

verzekering
verzekering

kiest u voor 

2021?

 
UW COLLECTIEVE 
VOORDELEN:
2,5% korting
op uw basisverzekering

Aanbiedingen geldig
t/m 31-12-2020.



Op donderdag 23 juli organiseerde Ledenservice ZuidZorg in samenwerking met woonzorg-
centrum Heuvel in Geldrop een feestmiddag om de bewoners een opkikkertje te geven in 

coronatijd. Onder een stralende zon en met een hapje en een drankje genoten de bewoners 
van een muzikaal optreden van troubadour Luc Vaesen en liet de Ledenservice ook wensen 

van bewoners in vervulling gaan.
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?

feestmiddag
voor bewoners van
heuvel geldrop 

ZUID

‘Van muziek maken, word ik gelukkig. Dat is de reden 
dat ik er tien jaar geleden mijn beroep van maakte.
Ik treed op als troubadour bij festivals in heel Europa.
In juni vroeg Ledenservice ZuidZorg mij om met mijn 
muziek Opkikkertjes te verzorgen voor hun leden.
Een vrolijke noot in een spannende tijd. Zo kwam ik bij 
diverse woonzorgcentra in de regio. Op gepaste afstand 

kon ik met mijn muziek toch heel dicht bij mensen 
komen en hun dag kleuren.

Ook op de feestmiddag in Geldrop was ik er. De inter-
actie met mensen maakt een optreden altijd bijzonder, 
maar vooral ook de goudeerlijke reacties van dit publiek 
vond ik prachtig. Liedjes van vroeger die ik instudeer, 
zongen zij spontaan mee en zorgden voor herinnerin-
gen en emotie. Ik werd beloond met een glimlach en 
een duim omhoog. Als ik mensen zo zie genieten,  
besef ik: muziek is mijn werk, maar vooral ook een  
liefde die ik deel met anderen.’ 

TROUBADOUR
LUC VAESEN

EEN OPKIKKERTJE
VOOR DE BEWONERS
Door corona was ook woonzorgcentrum Heuvel 
in Geldrop eerder dit jaar dicht voor bezoekers. 
Activiteitenbegeleidster Peggy de Wit vertelt: 
‘Het was een lastige tijd voor onze bewoners.
Er waren geen bezoekjes of activiteiten om naar 
uit te kijken. Ze verdienden echt een Opkikker-
tje. Het is erg mooi dat Ledenservice ZuidZorg 
dat mogelijk maakte. Het was een zonnige, 
gezellige feestmiddag, compleet met het  
optreden van Luc Vaesen. Onze bewoners  
hebben het er maanden later nog over.

Voorafgaand aan de feestelijke middag moch-
ten bewoners hun wensen insturen. Enkele 
culinaire wensen gingen zelfs diezelfde middag 
nog in vervulling: restaurant De Gasterij van 
Heuvel trakteerde drie bewoners op een lekkere 
puntzak friet, een pannenkoek met spek en een 
mals biefstukje. Bewoners die andere wensen 
hadden ingediend, kregen een roos en een te-
goedbon voor hun wens, zoals een high tea, een 
dagje naar de dierentuin of eten bij McDonald's. 
Eén bewoonster wilde graag een keer shoppen. 
Deze relatief jonge vrouw (red. midden 40) 
heeft al zoveel meegemaakt dat we haar echt
in het zonnetje wilden zetten. Samen met
collega’s maakten we er op een dag in augus-
tus daarom een complete metamorfose van.
Ze genoot hiervan. Het is mooi om te zien dat
je met kleine dingen een groot verschil kunt 
maken. ’

'het was 

een middag

vol met

verrassingen'
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COLOFON Zuid&ZO is een uitgave van  
Ledenservice ZuidZorg 

Oplage: 35.300 ex.

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

Vormgeving en realisatie: 
Commpanion reclame-adviesbureau i.s.m. 
Ledenservice ZuidZorg.

Alle tarieven zijn onder voorbehoud van  
fouten en wijzigingen. 

ACTIEF
BESTELLING
BEWEGEN
BEWONERS
BEZORGING
COLLECTIEF
CONTACT

DIENSTEN
EDITIE
FEEST
FLAMBEREN
GAVE
GEZONDHEID
HULP

INFO
KARWEI
KORTINGEN
LEKKER
LEVEN
MAALTIJD
MATRAS

MUZIEK
OVERLEGD
PARTNERS
PREMIE
PRODUCT
REIS
SERVICE

SPECIAAL
SUCCESVOL
VERSTERKEN
VERZEKERINGEN
VOORDEEL
VREDE
WAARDEVOL

WINKEL
ZELFREDZAAMHEID
ZORGVRAGEN

Zoek de onderstaande woorden in de puzzel en stuur uw oplossing voor 16 november 2020 in via onze website:
www.ledenservicezuidzorg.nl/puzzel of per post naar Ledenservice ZuidZorg, Gebouw Microlab, Kastanjelaan 400,
5616 LZ, Eindhoven en maak kans op 1 van de 10 bossen bloemen.

OPLOSSING

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Maak kans op
een mooie bos 
bloemen! 
Het is al weer vroeg donker, 
tijd om lekker te puzzelen!

Woorden zijn zowel horizon-
taal, verticaal als diagonaal 
terug te vinden en van links 
naar rechts en andersom.
De letters die u overhoudt 
vormen samen de oplossing.  

S P F G D J I T L A A M L E K

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

O A E O E I A S E R V I C E R

N R I C D S L S I E R P F R T

T T N B I U T L D M L E L V I

A N F E K A C R E U I E E N N

C E O W A W A T H T D R V N G

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

G S E N W K I E E T P E N G N

N O G E E N L H E L R N B N D

I V E R I L D R G E E E W I I

G E W S O N K S S E M R I R E

R R E C O E F P A D I E N E N

O L B Z N A E R T R E B K K S

Z E E M U Z I E K O T M E E T

E G N E D I T I E O E A L Z E

B D R S U C C E S V O L M R N

D I E H M A A Z D E R F L E Z

S Z O R G V R A G E N G A V E

prijspuzzel
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