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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. 
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Het magazine Zuid&ZO  
verschijnt een paar keer  
per jaar. Wilt u ook  
tussendoor op de  
hoogte blijven? 
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Volg ons op Facebook en schrijf u
in voor onze digitale nieuwsbrief via de website
www.ledenservicezuidzorg.nl/nieuwsbrief

Hermien Bakker, 
voorzitter bestuur  
Ledenservice 
ZuidZorg

'De uitbraak van het coronavirus hield 
in 2020 de wereld in zijn greep. Ook 
voor ons was het een bewogen jaar. 
De ontmoetingen met onze leden en 
de activiteiten die we voor hen op de 
agenda hadden staan, konden helaas 
niet doorgaan zoals we vooraf gepland 
hadden. We zochten andere manieren 
om iets voor onze leden te kunnen
betekenen. U las er al meer over in 
onze eerdere uitgaves en ook in deze 
Zuid&ZO blikken we in sommige arti-
kelen even terug. Maar graag kijken we 
ook naar de toekomst, samen met u. 

We nodigen u daarom uit om met ons 
mee te denken. Laat ons weten waar u 
behoefte aan heeft, waar de Ledenser-
vice een verschil kan maken. Op welke 

manier kunnen we u, juist in deze tijd, 
inspireren, helpen of ondersteunen? 
Helaas is niet te voorspellen wanneer 
alles weer normaal zal zijn. We kunnen 
op dit moment maar kort vooruitkijken 
en -plannen. Op onze website vindt u 
altijd de meest actuele informatie.  
Als u digitaal actief bent, houd die 
dan ook zeker in de gaten. Ook via de 
nieuwsbrief houden we u op de hoogte.  
En natuurlijk kunt u ons altijd bellen. 
We zijn er voor u! Met informatie, maar 
ook altijd met een luisterend oor.'

Heeft u een goed idee of suggesties?  
Bel ons op 085 - 82 20 760 of mail ons 
op info@ledenservicezuidzorg.nl

2020 EEN 
BEWOGEN
JAAR
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De decembermaand is vaak een tijd van gezelligheid. Dit jaar zal het er misschien net wat 
anders uit gaan zien dan normaal. Het echt 'samen zijn' is niet vanzelfsprekend. Gelukkig 
kunnen we er nog altijd wel 'voor elkaar zijn'. We wensen u dan ook een fijne tijd toe. 

financieel en administratief financieel en administratief 
alles goed geregeld alles goed geregeld 

P20



Troubadour Luc Vaesen bezocht in juni diverse woonzorgcentra in de regio en zorgde daar voor een vrolijke noot. 

Hij ging langs in Valkenswaard, Best, Veldhoven en Eindhoven én was ook bij de feestmiddag die we in juli organiseerden bij  
woonzorgcentrum Heuvel in Geldrop waar we als Ledenservice kleine wensen van mensen vervulden. Met onder andere  
een heerlijke pannenkoek, een advocaatje met slagroom en een kaartje voor de dierentuin maakten we mensen blij. 

Woonzorgcentra  in het zonnetjein het zonnetje
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Met de puzzels uit de Opkikkertjes zorgden we 
niet alleen voor afleiding. We konden winnaars 
ook leuke prijzen bezorgen.

We gaven bloemen weg en mevrouw Kersten en haar 
man wonnen een bakkersbon. Zij kozen voor een
heerlijke taart als prijs.

Genieten van  de puzzelprijsde puzzelprijs

Kleur geven  aan deze tijdaan deze tijd
Miranda van Laarhoven en haar dochter  

kleurden de Mandala uit het Opkikkertje. 

Ze wonnen een bakkersbon en genoten daarmee  
van een heerlijk picknickpakket deze zomer. 

Irma vroeg om die reden een ‘Opkikkertje voor een 
ander’ aan voor haar collega Angela die in 2020 een 
aantal persoonlijke tegenslagen te verwerken kreeg. 

Angela kreeg een Coppelmansbon om wat vrolijkheid
in huis te halen. 

We zijn er altijd  voor elkaar voor elkaar 

leuk! Tompouces uitdelen Tompouces uitdelen 
Naar aanleiding van een Facebook actie, gingen we 
langs bij een aantal leden met heerlijke tompouces. 

Zij vonden onze Facebookpagina leuk, wij vonden het leuk 
om hen op gepaste afstand bij de voordeur te verrassen. 

Opkikkertjes in 2020in 2020
In 2020 riepen we het Opkikkertje in het leven. In eerste instantie als papieren uitgave bij u 
thuis op de deurmat om u even wat ontspanning te geven in een bewogen periode. Door het 
jaar heen kwamen er andere Opkikkertjes bij. Kleine acties die kleur en vrolijkheid brachten 
bij onze leden. Op deze pagina geven we u een impressie van een paar mooie momenten. 

Een succesvolle  actie actie 

Ellie kreeg een mooie bos bloemen

De gedachte achter de actie ‘Opkikkertje voor een  
ander‘ was om mensen die het nodig hebben een hart  
onder de riem te steken. Veel mensen reageerden hierop. 

Sommige leden stuurden een verzoek in omdat ze hun naasten wil-
den laten weten dat ze er niet alleen voor stonden. Anderen wilden 
met het Opkikkertje juist hun waardering uitspreken voor iemand: 
omdat iemand altijd positief in het leven staat of vrijwillig klaar staat 
voor een ander. We kregen ook verzoeken voor mensen die het  
niet makkelijk hadden door tegenslagen in het leven. Wat fijn dat  
mensen oog hebben voor elkaar in deze tijden en wij daar een  
bijdrage aan hebben mogen leveren.  



Wilt u ook gebruikmaken van Dé Maaltijdservice 
bel dan (040) 720 07 60 of kijk op de website 
www.demaaltijdservice.nlwww.demaaltijdservice.nl
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MAALTIJDEN AAN HUIS, 
OOK MET KERST!
Speciaal voor mensen die niet zelf willen of  

kunnen koken, brengen de vrijwilligers van Dé 

Maaltijdservice kant-en-klare maaltijden thuis.  

Zij bereiden een lekkere stamppot en vele andere 

gerechten. U hoeft de deur daarvoor dus niet uit.

U kunt hen ook boodschappen bij u aan huis laten 

bezorgen. Ideaal in deze tijd of als het guur weer is.

NIEUWSGIERIG NAAR DE 
KLASSIEKE MUZIEKRUBRIEK?  

U kunt deze teruglezen op  
www.ledenservicezuidzorg.nl/klassiekerubriekwww.ledenservicezuidzorg.nl/klassiekerubriek
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COEN JANSEN IS BEDENKER EN MAKER VAN 
ONZE KLASSIEKE MUZIEKRUBRIEK 

6

VOOR
ELKAAR

‘Afgestudeerd aan het conservatorium in Utrecht 
ben ik docerend en uitvoerend musicus geweest. 
Helaas kan ik dit niet meer doen, omdat ik volle-
dig ben afgekeurd. Op dit moment verzorg ik op 
vrijwillige basis onder andere muziekcursussen 

aan 55-plussers.

Tijdens deze cursus behandelen we de muzikale geschie-
denis, binnen een bepaalde klassieke muziekstroom, van 
begin tot eind. Ook ben ik druk bezig met de klassieke 
muziekrubriek voor de nieuwsbrief van Ledenservice 

ZuidZorg.

Klassieke muziek moet meer  
gepromoot worden  

In deze rubriek laat ik mensen kennismaken met klassie-
ke muziek in de breedste zin van het woord. Onbekend is 
onbemind zegt men wel eens en dat is ook zo. Als je het 
verhaal achter een muziekstuk kent, ga je er anders naar 
luisteren. Het mooie van muziek is dat je er alle soorten 
van emotie in kwijt kunt. Ik krijg veel mooie en positieve 

reacties over mijn rubriek toegestuurd.’
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'Muziek maakt veel
 los bij mensen, 

het kan ook 
troost bieden'

Heerlijk & 
gezond 

HET KERSTDINER BESTAAT UIT:

Een trio van kabeljauw, zalm en  
gamba’s in een zachte roomsaus  

met groenten en gekookte  
krielaardappeltjes met peterselie.

of

Varkenshaas met paddenstoelen  
truffelsaus met bourgondische  
groenten en gebakken krieltjes.

U kunt uw keuze ook uitbreiden  
met een overheerlijke soep  

en/of nagerecht.

Desserttip: 
Tiramisu of een Limoncello dessert.

Ook heeft Dé Maaltijdservice een speciaal kerstdiner 
samengesteld. Zo kunt u ook tijdens de feestdagen 
genieten van heerlijk eten, zonder uren in de keuken 
te staan. 



‘Iedereen heeft liefde nodig en te geven. 
De kwaliteit van relaties is essentieel voor 
je kwaliteit van leven. Dat leer je niet op 
school. De Liefdesdokter leert daarom men-
sen verbinden.

Samen met Wendie Huis in ’t Veld en enthousiaste 
vrijwilligers geven we laagdrempelige off- en online 
workshops die mensen leren over verbinden. Ver-
binden met jezelf, met anderen en met het leven.  
Je kunt zelf een mooiere wereld creëren door bij te 
dragen aan gezonde relaties. Het is zo mooi om men-
sen te zien groeien. Ook gaaf zijn alle mooie berichtjes 
van mensen die op het spreekuur zijn geweest, foto’s 
van geliefden die eindelijk samen zijn, kindertekenin-
gen en hartverwarmende bedankjes. Nieuwsgierig? 
Leef de liefde! We organiseren maandelijks een vrij in-
loopspreekuur bij Stadsbakkerij Broodt in Eindhoven.' 
Voor info kijk op de website: www.deliefdesdokter.nl 

Luc Vaesen is 
fulltime troubadour
in ouderwetse stijl

‘Het is mogelijk om overal te leren, en dank-
zij onze huidige techniek hebben we kennis 
van over de hele wereld binnen handbereik. 
Als je op die manier naar onderwijs kijkt,  
betekent het dat je niet tussen vier muren 
op school hoeft te zitten.
 
Door gebruik te maken van een LXP (Learning Experi-
ence Platform) maak je leren veel persoonlijker. Het is 
een vorm van het ideale leren: op een manier die het 
beste bij jou past. Met precies het juiste aanbod van 
informatie en waarbij je kunt leren op het moment 
dat het jou het beste uitkomt of het nodig is. Bij een 
LXP staat de student centraal en laat deze zijn leerer-
varingen zien. Relevante leeruitkomsten komen in 
een persoonlijk ‘diplomaregister’ te staan. Hiermee 
is er ruimte voor individueel maatwerk en kan en ie-
dereen zijn leven lange ontwikkelpad zelf managen. 
Ik hoop dat het onderwijssysteem over tien jaar door 
deze vorm vervangen is.’

 

KORTE
VERHALEN
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Inge van de Vorst  
is het kloppend hart  
van De Liefdesdokter
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Dorien Verdier  
houdt zich bezig met  

onderwijs op afstand 
‘we 

versterken
elkaar’

‘Muziek  kan je echt raken’

‘Leren 
doe je 

overal’ 

In deze verhalen vertellen mensen 
meer over hun werk en hobby en 
waarom zij zich hiervoor inzetten.

‘Ik werkte eerst als beursmakelaar, maar bij 
muziek maken ligt mijn hart. Het is de oud-
ste vorm van vermaak en heel toegankelijk. 
Het ontstaat ook echt met de mensen om je 
heen. Hun enthousiasme en reacties geven 
richting aan mijn optreden. 

Ik werk inmiddels fulltime als troubadour. In ouder-
wetse stijl, maar met de techniek van nu. Ik speel op 
festivals door heel Europa. Door corona was dat dit jaar 
wat minder. Ik had daardoor wel de mogelijkheid om 
‘ja’ te zeggen tegen Ledenservice ZuidZorg en voor 
hen met mijn muziek langs diverse woonzorgcentra 
te gaan. Daar zong ik bewoners en medewerkers wat 
vrolijkheid toe. Je ziet dat muziek echt iets doet met 
mensen. Helemaal in deze tijd. Extra leuk is dat ik nu 
ook de rubriek ‘Efkes Luisteren’ mag verzorgen op de 
website van de Ledenservice.’  Kijk voor de rubriek op  
www.ledenservicezuidzorg.nl/efkesluisteren 

4

‘je ziet 
mensen
groeien’
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‘Ontdek Theaters’ was afgelopen augustus de pay-off 
van de eerste gezamenlijke campagne van vijf theaters 
(De Schalm, De Kattendans, De Hofnar, Theater Speel-
huis en Parktheater). We ontwikkelden onder andere 
samen een website met een gezamenlijke agenda. Zo 
kan de bezoeker in één oogopslag zien wat er in een 
bepaalde periode op het programma staat in de regio. 

Het samenwerkingsverband bestaat eigenlijk uit zes deel-
nemers, de vijf theaters en De Cacaofabriek. We blijven  
allemaal onafhankelijk en behouden onze eigen identi-
teit, maar samen kunnen we meer bereiken. We willen het  
Engelstalige aanbod uitbreiden. Het is bovendien prettig om 
samen te werken op andere vlakken, zoals personeelssamen-
werking. Ook gaan we ons meer richten op jongeren. Deze 
doelgroep is heel groot, alleen moeten ze hun weg naar cultu-
rele activiteiten nog vinden.’

Mark van der Linden  
staat aan de wieg van een 

nieuwe samenwerking
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Collectief verzekeren 

Het is goed om regelmatig na te gaan of uw verzekerin-
gen nog aansluiten bij uw huidige situatie en wensen. 
De decembermaand is een perfect moment om daar even 
bij stil te staan. Een zorgverzekering bijvoorbeeld 
sluit u af per kalenderjaar. Ledenservice ZuidZorg 
werkt samen met verschillende verzekeringsmaat-
schappijen. Als lid kunt u profiteren van de afspraken 
die wij met hen hebben gemaakt. Op deze pagina leest u 
wat CZ, VGZ en UNIVÉ voor u kunnen betekenen. 
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WAT HEEFT CZ VOOR U? 

• U krijgt 2,5% korting op uw basisverzekering.
• CZ biedt 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 hun  
diensten voor mantelzorgers.

• U kunt gebruikmaken van de 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 pakket-
ten, berekent u uw premie en sluit u direct een verzekering 
af. Uw collectiviteitsnummer kunt u opvragen bij Leden-
service 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 ad-
vies kunt u gerust bellen naar 088 - 555 77 77. Houd uw 
collectiviteitsnummer bij de hand. Hier kan om gevraagd 
worden. Als de richtlijnen rondom het coronavirus het toe-
staan, kunt u ook langskomen bij een van de servicekan-
toren van CZ. U vindt de adressen op www.cz.nl/contact

COLLECTIEF  
VERZEKEREN VIA CZ
Als lid van Ledenservice ZuidZorg kunt u een 
collectieve zorgverzekering afsluiten bij CZ.  
U profiteert daarbij van korting op uw  
premie en u kunt gebruikmaken van  
diverse aanvullende diensten. 

VGZ zet zich samen met zorgverleners al jaren in voor betere 
zorg tegen lagere kosten. Hoe? Door slimme ideeën van deze 
zorgverleners op steeds meer plekken door te voeren. Denk 
daarbij aan meer tijd voor de patiënt. Dat leidt tot betere ad-
viezen. Of denk aan digitale oplossingen waardoor u beter 
behandeld wordt en in goed contact blijft met uw arts. 

WAT DOEN WE VOOR U?

Door als lid van Ledenservice ZuidZorg voor VGZ te kiezen 
steunt u deze aanpak. En bent u goed verzekerd. Met de col-
lectieve zorgverzekering profiteert u van extra voordelen:
• 4% korting op de basisverzekering
• 15% korting op de aanvullende verzekeringen 
• 5% korting op de tandverzekering.

• Extra ruime vergoedingen voor 
 fysiotherapie en preventieve cursussen.
• Extra ruime vergoedingen voor 
 mantelzorg voor de zorg van een naaste.
• Ruime vergoedingen voor alternatieve zorg.
• Vergoeding van uw lidmaatschap bij 
 Ledenservice ZuidZorg.
Zo brengen we samen de zorg vooruit. 

VGZ heeft geen medische selectie. U bent altijd  
welkom. Kijk voor alle voordelen en voorwaarden op
www.vgz.nl/ ledenservicezuidzorg en bereken  
uw premie.

BRENG MET VGZ  
DE ZORG VOORUIT
Profiteer van extra voordelen op uw  
zorgverzekering bij VGZ.

Goede zorg. Niemand kan zonder. Maar hoe moet dat, 
nu er te weinig personeel is en de kosten blijven stij-
gen? Vooral in een hectische tijd als deze. Daar wil VGZ 
samen met u iets aan doen. Zodat ook onze kinderen 
en kleinkinderen zeker zijn van goede zorg. 
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• Auto-, motor-, fiets- en bromfietsverzekering
• Caravan- en doorlopende reis- en  

annuleringsverzekering
• Aansprakelijkheids- en rechtsbijstandverzekering

En het mooie is: sluit u bij Univé meer soorten schadever-
zekeringen af, dan ontvangt u ook nog eens tot 10% extra 
pakketkorting op uw totale premie. Zo bent u altijd  
voordelig verzekerd.

HOE MAAKT U GEBRUIK VAN DE KORTING VAN UNIVÉ?

U kunt uw verzekeringen samen regelen met een  
Univé-adviseur. Voor persoonlijk advies maakt u  
een afspraak in de winkel in Eindhoven. Online  
afsluiten kan ook. Bereken eenvoudig uw premie via  

www.unive.nl/ledenservicezuidzorg en sluit de  
verzekering(en) van uw keuze af. Heeft u eerst nog  
vragen? Neem dan voor meer informatie contact op 
met Univé via 088 - 600 23 00 of stel uw vraag online 
via www.unive.nl/klantenservice/vraagstellen

DE KLAAR-VOOR-VOLGEND-JAAR-ZORGVERZEKERING

Naast schadeverzekeringen heeft Univé ook een zorgver-
zekering. De zorgverzekering van Univé bevat alles wat u  
nodig heeft omtrent zorg. Doe de Univé ZorgCheck op 
www.unive.nl/zorgcheck en krijg persoonlijk advies  
over de beste zorgverzekering voor u. Een Univé  
zorgverzekering heeft u al vanaf € 118,50.

COMPLEET 
VERZEKEREN BIJ UNIVÉ 
Wanneer er iets gebeurt, is het fijn om goed 
verzekerd te zijn. Bij Univé kunt u terecht voor 
schadeverzekeringen én uw zorgverzekering. 

U KRIJGT KORTING OP  
SCHADEVERZEKERINGEN VAN UNIVÉ

Als lid van Ledenservice ZuidZorg profiteert u  
van 5% collectieve korting op uw particuliere  
schadeverzekeringen van Univé. U kunt kiezen uit:
• Woonverzekeringen (inboedel en opstal)
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DE MAALTIJDSERVICE 50% korting op 1e bestelling, gratis  
bezorging, zonder verplichtingen.

T  040 - 88 06 581
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  0800 - 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  0800 - 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 0900 - 07 67 - 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

REGELZORG  
RIJBEWIJSKEURINGEN

Rijbewijs- en andere vervoersgerelateerde 
medische keuringen.

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

Dagjes uit & extra’s Ledenvoordeel Contactgegevens

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).

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

THERMAE SON Van 1/5 t/m 30/9: 35% korting. Van 1/10 t/m 
30/4: 20% korting. 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).

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 & WASSER-
VICE 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

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

TARIEVEN & KORTINGEN

Ledenservice zuidzorgLedenservice zuidzorg pakt uit
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MET EEN UITGEBREID DIENSTENPAKKET

*Deze tarieven zijn al op basis van 2021. Overige tarieven zijn op basis van 2020 en kunnen nog wijzigen.  
Op de website van de partners vindt u de meest actuele informatie. Ook rondom eventuele maatregelen  
i.v.m het coronavirus.
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VERVOLG DIENSTENPAKKET

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  0499 - 31 02 37 / 06 - 13 15 20 65
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

WIJKLEERBEDRIJF
LOKAAL PLUS

Studenten van het Summa College organise-
ren allerlei activiteiten voor buurtbewoners. 
Ondersteuning aan huis is ook mogelijk.

T  040 - 26 95 727 
E lokaalplus2@summacollege.nl 
I www.lokaal-plus.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

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

KLASSIEKE CONCERTEN 60% korting voor leden van Ledenservice 
ZuidZorg: € 29,95 ipv € 75,-.

I  www.ledenservicezuidzorg.nl/ 
cultureleactiviteiten

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
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Profiteer van  

De tip van De tip van MarianMarian 
Adviseur bij

Vegro

WINKELLOCATIE
Kastelenplein 168, Eindhoven

www.vegro.nl/ledenservice-zuidzorg

Bij Vegro vindt u een uiteenlopend assortiment artikelen 
op het gebied van zorg en welzijn. Marian Smetsers staat in 
de winkel in Eindhoven en geeft u graag persoonlijk advies. 
Dit keer tipt ze u over de hulpmiddelen aan huis. 

Woonadvies 
AAN HUIS
of
hulpmiddelen 
THUIS PROBEREN?

0900 – 288 77 66  
VERKOOP@VEGRO.NL

U wilt het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Wellicht is 
dit met een aantal slimme aanpassingen of extra hulpmiddelen 
in uw huis al mogelijk. Wat past het beste bij u? Wat heeft uw 
woning precies nodig? Bij Vegro werken woonconsulenten die u 
graag advies geven. 

Marian Smetsers: ‘De service van onze woonconsulenten gaat verder dan 
alleen adviseren. Zij komen ook met hulpmiddelen die in uw situatie waar-
devol kunnen zijn bij u thuis. Wel zo makkelijk. U kunt de hulpmiddelen dan 
in uw eigen woonomgeving meteen uitproberen. Iedereen die, om welke 
reden dan ook, niet zomaar naar de winkel kan komen, kan hiervoor een 
afspraak maken. Laat ons weten waarmee we u kunnen helpen of welk ar-
tikel u graag eens uit wilt proberen. Met dat artikel komen wij dan uw kant 
op. Dat kan van alles zijn, van een rolstoel tot een scootmobiel of van een 
sta-op-stoel tot een rollator. Vegro is een betrouwbare partner in het leveren 
van allerlei hulpmiddelen. Als lid van Ledenservice ZuidZorg krijgt u bij een 
eventuele aankoop bovendien 10% korting. 

Wij merken dat veel mensen enthousiast zijn over deze service aan huis. 
Het is ook geheel vrijblijvend. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor een 
advies aan huis of thuisdemonstratie kunt u een afspraak maken met onze 
woonconsulent Jur Gerrits. Hij staat graag voor u klaar!'

MARIAN SMETSERS 

Maak een afspraak met  
Jur Gerrits via



Paul Couturier (72) is sinds januari 
2020 penningmeester en marketeer 
van de Stichting Cultuur aan de Dom-
mel. De Stichting stelt zich tot doel 
lokale (podium)kunsten dichter bij 
huis te programmeren en zo toegan-
kelijker te maken voor een bredere 
groep. ‘In de praktijk zijn we bezig de 
kwaliteiten van (podium)kunstenaars 
te koppelen aan belangstellenden 
daarvoor. Er is zoveel moois te bele-
ven want cultuur kent vele facetten. 
Denk aan muziek, dans, cabaret, to-
neel, musical, revue, lezingen, kunst, 
reizen, enz. En met samenwerken 
kun je enorm veel bereiken.

Voor mijn pensionering werkte ik in de 
marketing- en communicatiebranche. Ik 
was geen jobhopper maar kreeg wel de ge-
legenheid alle facetten van het vak te leren 
kennen. Na mijn pensioen stelde ik mijzelf 
de vraag: kan ik met mijn kennis en erva-
ring nog wat betekenen voor de samen-
leving? Vanuit mijn interesse voor cultuur 
was ‘emplooi’ snel gevonden. Het mooie is 
dat je in de culturele wereld telkens zoveel 
nieuws en moois ontdekt en, nog veel be-
langrijker, zoveel nieuwe mensen ontmoet.

Samen met de andere bestuursleden 
(Ed Corsten en Axel Wenstedt) en leden 
van de werkgroepen zet ik de beleids-
lijnen uit. Onder het motto ‘Verbinden- 
Verweven-Vermaken’ bestieren wij een 
groot netwerk van cultuurbeoefenaars en  
cultuurliefhebbers. Door onze lokale aan-

CULTUUR AAN  
DE DOMMEL OP 
YOUTUBE
Door corona konden geplande live 
activiteiten van Cultuur aan de Dom-
mel niet doorgaan. In plaats daarvan 
maakte Cultuur aan de Dommel met de 
musici video-opnamen, zonder publiek, 
om die via YouTube te delen. Kijk op de 
website voor de actuele informatie:  
www.cultuuraandedommelgeldrop.com

Cultuur aan 
de Dommel  

leeft

INTERVIEW

pak creëren we met relatief weinig middelen veel  
lokaal aanbod. Een toneelstuk dat voor een optreden 
in een buurthuis wordt ingestudeerd kan bijvoorbeeld 
ook uitgevoerd worden op andere locaties. Het is een 
vorm van omdenken, want wat voor toneel geldt, 
geldt ook voor muziek, dans, enz. En dat waarderen  
mensen, want niet iedereen is in staat om ver te  
reizen. 

We zien onszelf niet als concurrent van grote the-
aters. We willen juist kansen creëren voor mensen 
die cultuurbeoefening als een hobby of liefhebbe-
rij zien, want onder amateurs zit veel kwaliteit. We 
zien dat bij het Haydn Orkest Brabant, onze partner 
op het gebied van klassieke muziek. In september  
organiseerden we samen het Monumentenfesti-
val in Geldrop. De livemuziek op locatie, uitgevoerd 
door verschillende ensembles samengesteld uit het 
orkest, vormde de rode draad door het festival. Het 
festival werd daarna feestelijk afgesloten met een 
matineeconcert door het voltallige orkest.

Als het volgens de corona-voorschriften mogelijk 
is, organiseren we ook elke maand het Matinee- 
Café. Het is een gezellige, informatieve en educatie-
ve middag met een lokale bekende in de hoofdrol. 
Presentator Eric Kolen gaat daarmee in gesprek, 
afgewisseld met de muzikale voorkeur van de gast. 
Bezoekers kunnen vooraf ook nog genieten van 
een heerlijke lunch. We merken dat mensen ernaar 
snakken om er weer eens even uit te zijn. En de be-
reikbaarheid van iets dicht in de buurt maakt de 
drempel laag. 

Het is erg leuk dat we zoveel positieve reacties krij-
gen. En hoe fijn is het als mensen met een goed 
gevoel naar huis gaan en aangeven dat ze graag 
op de hoogte blijven van aankomende activiteiten.  
Dan weet je waarvoor je het doet: voor de mensen!’ 

ZUID MAGAZINE LEDENSERVICE ZUIDZORG - 2E JAARGANG UITGAVE 4 ZO
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VAN KNUTSELEN NAAR  
ALLROUND KUNSTENAAR
Inmiddels ben ik al een jaar of twintig bezig met kera-
miek. Van knutselniveau tot nu. Het begon toen ik mijn 
kinderen naar de keramiekles bracht en dacht ‘Wat leuk! 
Schuif eens op, ik wil er ook bij’. Ik volgde eerst lessen 
voor volwassenen. Een docent adviseerde me er meer 
mee te doen. Naar aanleiding daarvan schreef ik me in 
voor een opleiding Keramische Vormgeving en daarna 
Monumentale Vormgeving aan de Gemeentelijke Aca-
demie voor Schone Kunsten in Arendonk-België. Daar 
studeerde ik cum laude af en kreeg ik de kans om me 
nog twee jaar te specialiseren. Door de ontwikkelingen 
rondom COVID-19 is mijn afstuderen in 2020 helaas uit-
gesteld, wel kreeg ik zo de mogelijkheid om geduren-
de een 3e specialisatiejaar extra onderzoek te doen. Ik 
wil me graag verder ontwikkelen als allround beeldend 
kunstenaar.

WERKEN MET JE HANDEN 
Ik vind het fijn om iets concreet te maken. Met kera-
miek komt er letterlijk iets uit je handen. Als fysiothera-
peut werkte ik ook met mijn handen. Ik ‘kijk’, observeer 
en bedenk wat ik met mijn handen kan doen. Daarna 
probeer ik er letterlijk en figuurlijk mijn eigen draai aan 
te geven. Als kunstenaar maak ik dankbaar gebruik 
van deze vaardigheden. Ik ben tevreden wanneer ik als 
kunstenaar de toeschouwer kan boeien en deze even 
stil wil staan bij mijn werk. 

GELUK IN DE VORM  
VAN EEN KOEKJE
‘Geluk’ is een onderwerp dat mij uitermate boeit. Het 
is in deze periode ook een actueel onderwerp. Mijn 
afstuderen gaat ook over het thema geluk. Daarvoor 
heb ik me verdiept in vragen als ‘Wat is geluk?’, ‘Waar-
om geluk?’ en ‘Wat brengt geluk?’. Na de theorie wil-
de ik aan de slag. Ik dacht na hoe ik Geluk het beste 
vorm kon geven. Dit heeft geleid tot het produceren 
van een f ilm en een reeks Gelukskoekjes. Ik denk dat 
de symboliek erachter mensen ook aanspreekt. Als je 
zelf koekjes maakt, stop je daar liefde in en kun je deze 
uitdelen. Het gaat om een prettig gevoel dat je een 
ander wilt geven. Mijn Gelukskoekjes zijn een soort 
van kleine monumentjes die daar symbool voor staan. 

WE GEVEN EEN 
KUNSTWERKJE 
CADEAU
Ledenservice ZuidZorg geeft graag een 
paar kunstwerkjes van Carla weg. Bent u 
of kent u iemand die wat geluk verdient? 
Laat het ons weten via de website 
www.ledenservicezuidzorg.nl/geluk of bel 
ons op 085 - 822 07 60. Uit de inzendingen 
selecteren wij 3 personen die wij willen 
verblijden met een uniek Gelukskoekje  
van keramiek t.w.v. € 40,-

geluk  
in een 
tastbare 
vorm

INTERVIEW

‘Na 41 jaar met veel plezier als zelfstan-
dig fysiotherapeut te hebben gewerkt, 

heb ik nu tijd om me nog meer bezig 
te houden met mijn grootste hobby: 
kunst. Ik was altijd al creatief bezig.
Op de middelbare school ging mijn 

interesse al sterk uit naar de creatieve 
vakken. Maar het kwam destijds niet 

in mij op om daar verder in te gaan 
studeren of mijn beroep van te maken. 

En toch kruipt het  bloed waar 
het niet gaan kan.

18

Carla van der Heiden-Vrijhoeven

keramische 
gelukskoekjes

Fotografie Bram van Dal



ONTSTAAN 
UIT BEHOEFTE
‘Na een loopbaan van ruim 35 jaar in de financiële branche 
is mijn vader Jos in 2014 Raadzaam Advies gestart’, vertelt 
Bram Brauer, adviseur bij Raadzaam Advies. ‘Het idee om 
op een laagdrempelige, toegankelijke en vooral persoonlij-
ke manier begeleiding te bieden bij het opstellen van tes-
tamenten en levenstestamenten werd geboren door de 
privésituatie op dat moment. Mijn opa kreeg destijds de 
diagnose dementie. Mijn vader heeft veel voor mijn opa en 
oma mogen betekenen op het gebied van administratieve 
handelingen. Met zijn opgedane kennis en ervaringen in 
de financiële branche kon hij meer mensen begeleiden bij, 
voor hen, vaak lastige en onoverzichtelijke situaties. Het is 
inmiddels al drie jaar geleden dat mijn broer Max en ik in het 
familiebedrijf van pa zijn gestapt. We krijgen alle drie veel 
energie van de positieve reacties van onze klanten na afloop 
van een adviestraject. 

ER IS MEER MOGELIJK  
DAN U DENKT
Wat vindt u belangrijk? Welk doel wilt u behalen? Wat is er-
voor nodig? Samen met u zoeken wij dit uit en begeleiden 
wij u in het proces van A tot Z. Na afloop van een eerste ken-
nismaking ontvangt u een gespreksverslag met een duide-
lijk overzicht van de kosten, zodat u weet waar u ja tegen 
zegt. Duidelijkheid en transparantie is iedereen erg belang-
rijk. Het kennismakingsgesprek zelf is gratis. 

ONDERSTEUNING  
IN MOEILIJKE TIJDEN
Als een dierbare overlijdt, heeft u veel verdriet en breekt er 
een moeilijke tijd aan waarin u het verlies moet verwerken. 
Tegelijkertijd moet u van alles regelen op financieel en ad-
ministratief gebied. Er komt veel op u af. Ook in die situatie 
kunnen we als onafhankelijke partij de gehele of gedeeltelij-
ke afwikkeling uit handen nemen.’

KENNISMAKEN? 
DAT KAN!
Raadzaam Advies organiseert regelmatig 
interessante lezingen over verschillende 
onderwerpen. Maak op een laagdrempe-
lige manier kennis met hen en zaken als 
een testament, het erfrecht of nalaten-
schap. Kijk voor data op de website:  
www.raadzaam-advies.nl. Bezoek eens een 
lezing van Raadzaam Advies, of maak een 
geheel vrijblijvende afspraak bij u thuis via 
met mailadres info@raadzaam-advies.nl 
of 085-065 72 42.

Raadzaam 
Advies 

Persoonlijk financieel 
advies

IN THE
PICTURE

Staat u wel eens stil bij wat er met uw vermogen gebeurt 
als u er niet meer bent? Wilt u zaken regelen voor het 
geval u wilsonbekwaam wordt? Daar komt heel wat bij 
kijken. Raadzaam Advies is een fijne en betrouwbare part-
ner die u stap voor stap, in begrijpelijke taal, meeneemt 
naar uw uiteindelijke doel. 

ZUID ZO

20 21

MAGAZINE LEDENSERVICE ZUIDZORG - 2E JAARGANG UITGAVE 4

Bram Bauer (midden) met broer Max 
en vader Jos.

Door het coronavirus kan de aanpak 
tijdelijk anders zijn



AANDACHT
BEGIN

BONBON
DECEMBER

DENNENBOOM
DERBY
DINER
DOEL

ENGELEN
EZEL

GEBED

GEZELLIGHEID
GRAAL
HAND
KAARS

KALKOEN
KERK
KIND
KLOK
KOETS
LICHT

LIEDEREN

LIEFDE
MAAND

MARETAK
MENU
MIRRE
OGEN

RENDIER
SAMEN
SCRIBA
SFEER
SLEE

SLINGERS
SNEEUW

STER
STEVIG
STILTE
TOAST

VAKANTIE
VREDE

WARMTE
WENS
ZOEN

Stuur uw oplossing voor 5 januari 2021 in via onze website:  www.ledenservicezuidzorg.nl/puzzel
of per post naar Ledenservice ZuidZorg, Gebouw Microlab, Kastanjelaan 400, 5616 LZ, Eindhoven. 
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Joep Wijsbek (70) richtte, na een loopbaan van 30 jaar in het bedrijfsleven, een filosofische praktijk op 
in het centrum van Eindhoven. De afgelopen tien jaar werkte hij ook als vrijwilliger voor organisaties 
zoals: Humanitas, VrijwilligersPunt (Eindhoven DOET), Vitalis, Vluchtelingenwerk en sinds twee jaar 
Inloophuis De Eik, waar hij een maandelijks filosofisch café verzorgt. Ook is hij auteur van boeken over 
o.a. zingeving en levenskunst.

De essentie van  

onze vrijheid  

‘Zingeving is voor mij erg belangrijk. In mijn 
professionele leven als filosoof maar ook in mijn 
persoonlijke leven. Ik heb een aantal ingrijpen-
de crises doorgemaakt waarbij ik veel steun had 
aan het gedachtegoed van Viktor Frankl. In zijn 
visie heeft het leven altijd zin. Ook wanneer het 
tegenzit. Er is altijd de mogelijkheid om zelf te 
bepalen hoe we met gebeurtenissen omgaan. 
Frankl baseert zijn visie op zijn ervaring als psy-
chiater en de kennis van de menselijke geest die 
hij heeft opgedaan in de jaren die hij in concen-
tratiekampen doorbracht.

ZINGEVING EN CORONA
De coronacrisis is een levensbeschouwende  
ervaring die zijn weerga niet kent. Zij tast een 
fundamentele menselijke behoefte aan; die van 
de zin van ons leven. We ervaren een wereld die 
ineens bedreigend is geworden en moeten ons 
daar opnieuw toe verhouden. 

Het wegvallen van structuren biedt ook de  
mogelijkheid tot herijking van zin; wat vinden we 
belangrijk in het leven? Wat willen we behouden 
als straks alles weer normaal is? Zo brengt de 
crisis niet alleen verlies en verdriet, maar creëert 
deze ook een nieuwe openheid, kwetsbaarheid en 
nieuwe vormen van verbondenheid.’

www.medina.nu

Zingevingis belangrijk

ZUID

onze Tip 
Joep Wijsbek richtte met Tom van Campen 
en Monique Mentjens, ‘POWER Eindhoven - 

Veerkracht op leeftijd’ op: vijf workshops voor 
senioren die willen uitzoeken wat hun manier 

van goed oud worden zou kunnen zijn.  
Wilt u meer weten? Mail naar

info@medina.nuinfo@medina.nu
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puzzel
Puzzel mee en maak  
kans op een van de 25 
Keurslager cadeaukaarten

De oplossing van de vorige puzzel in  
de speciale editie van Zuid&ZO was:  

Samenwerkingspartners. De winnaars 
hebben persoonlijk bericht gehad.
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Als uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u in januari 2021 automatisch een e-mail met 
een knop naar de nieuwe voordeelshop en een unieke code waarmee u kunt inloggen. Hebben 
wij uw e-mailadres nog niet of twijfelt u hieraan? Geef dit dan voor 5 januari 2021 via de website 
www.ledenservicezuidzorg.nl/voordeelshop aan ons door. Op deze website vindt u ook meer 
informatie over de Ledenservice ZuidZorg Voordeelshop. 

HOE KRIJGT U 
TOEGANG?

COLOFON

GEZOND & FIT
Kortingen die u helpen bij een ge-
zonde en comfortabele levensstijl, 
bijvoorbeeld bij lokale sportscho-
len, bootcamps, sauna’s, kappers, 
schoonheidsspecialisten en meer.

SMAAK
Kortingen op het gebied van eten. 
Denk aan voordeel bij landelijke  
en regionale restaurants, op  
bezorgmaaltijden, kookworkshops,  
maaltijdboxen, kookboeken en meer.

Ledenservice ZuidZorg Voordeelshop
Met trots presenteren we onze Ledenservice ZuidZorg Voordeelshop. Als lid krijgt u hier heel veel leuke kortingen die flink 
oplopen! Kiest u ervoor om er op uit te gaan of thuis iets te ondernemen? Of passen de aanbiedingen om gezond & fit te blijven 
of heerlijk te eten beter bij u? Meld u snel aan.

EROPUIT & THUIS
Kortingen op activiteiten en dagjes 
of avondjes uit, maar ook op leuke 
dingen voor thuis, zoals e-books, 
bordspellen, films en series, puzzel- 
boekjes, online fitness en meer.


