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'Namens het bestuur en onze medewerkers wens ik u hele prettige feestdagen!'

Sinds januari 2019 is Ledenservice ZuidZorg een zelfstandige vereniging. We zijn er voor en door 

leden. In ons nieuwe magazine Zuid&ZO maakt u kennis met de mogelijkheden en trakteren we  

u op interessante verhalen. In dit voorwoord maakt u kennis met  

onze penningmeester Peter van de Griendt. Hij deelt  

zijn visie op het thema van deze 

editie met u; samen.samen.

‘In mijn werk als consultant heb ik me beziggehouden 
met het verbeteren van processen, de laatste jaren voor-
namelijk in de zorg. Nu ik gepensioneerd ben, vind ik het 

belangrijk om zinvol bezig te zijn. De vraag of ik  
penningmeester wilde zijn bij Ledenservice  

ZuidZorg kwam dan ook op het juiste moment.

Wat me aanspreekt is dat we een vereniging zijn, dat we 
sámen meer kunnen bereiken dan alleen. Als je samen-

werkt, kun je kennis delen en krijg je meer voor elkaar. De 

voordelen van de afspraken die wij maken met onze leve-
ranciers gaan rechtstreeks naar u, onze leden. En met uw 
lidmaatschap zorgt u ervoor dat wij continu aan een mooi 

aanbod kunnen werken. We doen het samen! 

December staat in het teken van samen zijn, 
gezelligheid. Ik vind het belangrijk om aandacht 

voor elkaar te hebben. Niet alleen tijdens het 
kerstdiner, maar het hele jaar door.'
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Voor u ligt de tweede uitgave van ons magazine 
Zuid&ZO, boordevol interessante informatie over 
onze diensten en mooie verhalen. Pak een lekker 
kopje koffie of thee, en neem een moment voor 
uzelf! 
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Wilt u op de hoogte blijven  
van onze activiteiten, nieuwe  
diensten en kortingen?
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en ontvang maandelijks onze digitale nieuwsbrief.
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eropuit

Sfeervolle, klassieke 
concerten met korting!met korting! 
Houdt u ook zo van muziek? Vindt u het 
leuk om naar een concert te gaan? Dan mag 
u dit zeker niet missen! Ledenservice Zuid-
Zorg biedt u de mogelijkheid om te genieten 
van een heerlijke muzikale avond, met maar 
liefst 60% korting op de entreeprijs. 

Anastasia: Historische musical vol Russische romantiekHistorische musical vol Russische romantiek

Er worden vier concerten gegeven door het Bach Choir en  
Orchestra, o.l.v. Pieter Jan Leusink. Dat betekent dus prachtige 
muziek en een bijzondere sfeer. Wat u ook kiest, u bent van 
harte welkom! 

Ga mee met onze dagtocht naar het AFAS circustheater in Scheveningen en 
ervaar de nieuwe musical Anastasia. In het Parijs van 1920, is het weeskind 
Anya op zoek naar haar verleden. Ze lijkt sprekend op Anastasia, de dochter 
van de vermoorde tsaar Nicolaas, maar is ze het ook? Met slechts een  
muziekdoosje als bagage, gaat ze op zoek.

We vertrekken vanaf de opstapplaats met een luxe touringcar en krijgen onderweg een 
lunchpakket. Hierna komen we om 14.15 uur bij het theater aan en is het tijd voor een 
kopje koffie of thee met wat lekkers. De voorstelling start om 15.00 uur, met in de pauze 
een drankje en bittergarnituur. Na deze show vol prachtige muziek, decors en kostuums, 
sluiten we de dag af met een heerlijk diner in Restaurant ’De Remise’ in Drunen.

Leden betalen 
€ 29,95 i.p.v. € 75,- 

PrijS: 
€ 134,50 p.p. 

info data activiteit

Kijk voor meer informatie op 
www.ledenservicezuidzorg.nl/
categorie/cultureleactiviteiten 
Reserveren kan via de site  
beleefklassiek.nl of 
telefonisch op 0900 – 81 91

11 & 17 DEC. 2019 CLASSICAL CHRISTMAS MET PIANIST JAN VAYNE 
DEN BOSCH (11 DEC.) / EINDHOVEN (17 DEC.)DEN BOSCH (11 DEC.) / EINDHOVEN (17 DEC.)

27 DEC. 2019 MESSIAH VAN HÄNDEL SINT-CATHARINAKERK IN EINDHOVENSINT-CATHARINAKERK IN EINDHOVEN

28 & 29 FEB. 2020 REQUIEM VAN MOZART EINDHOVEN (28 FEB.) / DEN BOSCH (29 FEB.)EINDHOVEN (28 FEB.) / DEN BOSCH (29 FEB.)

27 MRT.  & 7 APR. 2020 MATTHÄUS PASSION VAN BACH DEN BOSCH (27 MRT.) / EINDHOVEN (7 APR.)DEN BOSCH (27 MRT.) / EINDHOVEN (7 APR.)

Kijk voor meer informatie op www.ledenservicezuidzorg.nl/ledenacties/anastasia 
Inschrijven kan via info@ledenservicezuidzorg.nl of 085 – 822 07 60.

WO. 11 MRT. 2020 Eersel opstapplaats bushalte Molenwegopstapplaats bushalte Molenweg 11:30 uur

Eindhoven opstapplaats opstapplaats PARKING TONGELREEPPARKING TONGELREEP 12:00 uur

https://www.ledenservicezuidzorg.nl/categorie/cultureleactiviteiten


PrijS: 
€ 78,95 p.p. 
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Ledenservice ZuidZorg is altijd in beweging en op zoek 
naar nieuwe ontwikkelingen. Bent u ook benieuwd 
naar de laatste nieuwtjes, initiatieven en uitjes? 
Lees hier meer!

Laat u verrassen en  en  
ontdek Drenthe en Assen!ontdek Drenthe en Assen!
Wilt u genieten van een luxe touringcarvakantie en 
heel veel zien? Dan is onderstaande reis iets voor u.  
U verblijft vijf dagen in all-inclusive Hotel de Bonte 
Wever in Assen, vlakbij de bossen. Dagelijks kunt u 
van hieruit een excursie maken o.l.v. een gids.
 

Deze dag staat in het teken van onze vrijheid. Gaat u mee?  
We vertrekken vanaf de opstapplaats en komen om 10.00  
uur aan in Millingen aan de Rijn. Na een kopje koffie met  
gebak, rijden we een prachtige route met verschillende  
indrukwekkende tussenstops, zoals het Canadees kerkhof.

Na de lunch bezoeken we ’s middags het Vrijheidsmuseum  
in Groesbeek. Dit sluiten we af met een lekker kopje koffie.  
Vervolgens rijden we terug naar restaurant ‘De Remise’ in  
Drunen voor een heerlijk diner.
 

HET PROGRAMMA: 
Dag 1:  Vanaf de opstapplaats rijden we naar  

Giethoorn, waar u na de lunch de  
mogelijkheid heeft om ook zelf het  
authentieke dorp te bezoeken.

Dag 2:  We zien het grootste hunebed van  
Nederland en gaan terug in de tijd in  
het oerdorp Orvelte.

Dag 3:  Een bezoek aan het indrukwekkende  
Kamp Westerbork.

Dag 4:  In het Gevangenismuseum ontdekt  
u alles over straffen van vroeger én nu.

Dag 5:  We gaan naar Urk en genieten van een 
afsluitend diner. 

Voor de leden van Ledenservice ZuidZorg is er 
€ 25,00 p.p. korting.
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Tour van de Vrijheidvan de Vrijheid

vanaf prijs: 
€ 495,- p.p. 

PrijS: 
€ 134,50 p.p. 

info

Kijk voor meer informatie op www.ledenservicezuidzorg.nl/ledenacties/ 
midweekassen Aanmelden kan via rhomy@sabehtours.nl of via  
013 – 533 12 43 (op maandag- en dinsdagmiddag van 13.00 uur tot 16.00 uur).

datum prijzen

11 T/M 15 MEI 2020 € 495,- P.P. INCLUSIEF VERBLIJF OP BASIS VAN  
VOLPENSION. EXCLUSIEF ENTREEGELDEN EXCURSIES   EXCLUSIEF ENTREEGELDEN EXCURSIES  
Á 19,50 P.P. (EXCURSIES ZIJN NIET VERPLICHT).Á 19,50 P.P. (EXCURSIES ZIJN NIET VERPLICHT).
TOESLAG 1-PERSOONSKAMER € 160,00

Kijk voor meer informatie op www.ledenservicezuidzorg.nl/ledenacties/dagtochtvrijheid Inschrijven kan via 
info@ledenservicezuidzorg.nl of 085 – 822 07 60.

DO. 23 APR. 2020 Eersel opstapplaats bushalte Molenwegopstapplaats bushalte Molenweg 08:00 uur

Eindhoven opstapplaats opstapplaats PARKING TONGELREEPPARKING TONGELREEP 08:30 uur

https://www.ledenservicezuidzorg.nl/ledenacties/midweekassen/
https://www.ledenservicezuidzorg.nl/ledenacties/midweekassen/


Eerst fun en dan  
run, is mijn motto!

‘Mijn hele leven heb ik al vrijwilligerswerk 
gedaan. Na mijn vervroegd pensioen koos ik 
er bewust voor om vrijwilliger voor het Rode 
Kruis te worden.

In onze regio biedt het  
Rode Kruis onder andere 
hulp bij grote evenementen  
zoals GLOW en carnaval,  
maar ook bij grote inciden-
ten of calamiteiten. 
Zo kwamen er een paar maanden geleden 200 toeris-
ten vast te zitten op Eindhoven Airport. Het Rode Kruis 
heeft ervoor gezorgd dat er veldbedden kwamen te 
staan, zodat iedereen een slaapplaats had. Daarnaast 
wijzen we burgers sinds kort op veel voorkomende  
risico’s in hun directe omgeving en hoe je je voorbe-
reidt in bepaalde noodsituaties. Dit doen we onder  
andere in samenwerking met de brandweer. Welk 
soort vrijwilligerswerk ik ook kies, mijn motto is 'eerst 
fun en dan run'. 

Het moet leuk zijn om er hard voor te werken. 
Dankbaar is het zeker!’

OOK IN DEZE RUBRIEK? 
Mail naar: 

 info@ledenservicezuidzorg.nl

ZUID

LEO HUIJGEN IS EEN 
DOORGEWINTERDE 
VRIJWILLIGER
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VOORELKAAR

Leo Huijgen



VEILIG WONENWONEN
Wanneer er iets gebeurt met of aan uw huis, 

zoals waterschade, is het fijn goed verzekerd te 

zijn. Om problemen of mankementen voor te 

zijn, kunt u bij Univé het Veilig Wonen pakket 

afsluiten. U kiest zelf wat u wilt opnemen in het 

pakket. Voorkom bijvoorbeeld een koude douche 

door het onderhouden van uw cv-ketel en laat 

een alarm plaatsen zodat u met een veilig gevoel 

van huis kunt. Bovendien ontvangt u korting op 

uw premie, en krijgen leden van Ledenservice 

ZuidZorg tijdelijk een GrandiFlora bloemenabon-

nement ter waarde van maar liefst € 50!

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE AANBIEDING OP 
KIJK VOOR MEER INFORMATIE OVER DEZE AANBIEDING OP 

www.unive.nl/aanbieding 

ZO
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Goed verzekerd
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LANGER  VITAALVITAAL
U blijft het liefst zo lang mogelijk zelfstandig. 

Zo kunt u blijven doen wat u belangrijk vindt.  

U bent altijd welkom bij VGZ, ongeacht uw leeftijd 

en gezondheid. Zij bieden ruime vergoedingen 

waarmee u kunt werken aan uw vitaliteit. Wan-

neer u aanvullend verzekerd bent, ontvangt u 

extra vergoedingen voor bijvoorbeeld fysiothera-

pie en een preventiebudget. Hiermee kunt u trai-

ningen en cursussen volgen om zo lang moge-

lijk vitaal te blijven. Goed voor lichaam en geest!

KIJK VOOR HET AANBOD EN ACTUELE KORTINGEN OP
KIJK VOOR HET AANBOD EN ACTUELE KORTINGEN OP

www.vgz.nl/ledenservicezuidzorg

VOOR DE  MANTELZORGERMANTELZORGER
Een mantelzorger zorgt niet alleen, maar regelt 

vaak ook veel voor de zorgvrager. CZ biedt een 

aantal diensten om u hierbij te helpen. Denk bij-

voorbeeld aan een persoonlijk stappenplan, dat 

vertelt waar u moet zijn voor het aanpassen van 

de woning, verpleging aan huis of andere hulp. 

Of een mantelzorgboek, waarin u de gewoontes 

en aandachtspunten verzamelt van uw naaste. 

Handig wanneer de zorg even van u overgeno-

men wordt. 

KIJK VOOR HET AANBOD EN ACTUELE KORTINGEN OP
KIJK VOOR HET AANBOD EN ACTUELE KORTINGEN OP

www.cz.nl/ledenservicezuidzorg 

Zorgverzekeraars 
bieden naast een verzeke-

ring nog veel meer. Zij helpen u 
graag bij het vinden van de best 

passende zorg. U kunt er terecht 
voor tips en advies over mantel-
zorg, en over hoe u gezond en fit 

blijft. Op deze pagina leest u 
over enkele diensten 
van VGZ, CZ en Univé.



Marianne is gastvrouw en  
activiteitenbegeleidster bij  
Inloophuis De Cirkel in Helmond

‘Hier komen mensen met kanker en hun 
naasten samen om deel te nemen aan acti-
viteiten, een gesprek te voeren of om even 
‘gewoon mens’ te zijn zonder aan de ziekte 
te hoeven denken.
 
Na 43 jaar gewerkt te hebben als onderwijzeres & 
onderwijsadviseur wilde ik na mijn pensioen vrijwil-
ligerswerk gaan doen om meer te kunnen genieten 
van mijn vrije tijd. Ik ben zelf ex-kankerpatiënt en er 
is grote behoefte aan laagdrempelige plekken als De 
Cirkel waar mensen terecht kunnen met hun ang-
sten en vragen. Waar niets moet en heel veel kan. 
Een bezoeker vertelde mij dat hij ’s ochtends nog te 
beroerd was om op te staan maar toch besloot te ko-
men. Waarna het voor hem alsnog een dag met een 
gouden randje werd. Het is zo’n dankbaar en gevari-
eerd werk. Ik hoop dit dan ook nog lang te kunnen 
blijven doen.’

‘Hiervoor werkte ik in de ondersteuning voor 
ons schildersbedrijf. Maar omdat ik zo vaak 
thuis werkte, en tijd over had, voelde ik de 
behoefte om wat vaker onder de mensen te 
komen.
 
Inmiddels werk ik alweer 11 jaar als chauffeur bij De 
Maaltijdservice. We hebben 4 auto’s waarmee we de 
maaltijden van Culivers bezorgen. Een bezorgroute 
doen we altijd met z’n tweeën. Ik zit aan het stuur en 
mijn collega levert de maaltijden af. De sfeer onder 
de vrijwilligers is altijd goed. Wij bezorgen bij mensen 
die geen zin hebben om te koken, of dat niet kunnen 
omdat ze een medisch probleem hebben, maar toch 
vooral ouderen. Zelf kook ik nog gewoon hoor. Maar 
de maaltijden zijn makkelijk en gezond. Je hoeft niet 
de deur uit, het wordt bezorgd en je maakt nog eens 
een praatje. Wat wil je nog meer?’
 

THEMA
SAMEN
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Marjan bezorgt maaltijden aan 
huis voor De Maaltijdservice 

in Veldhoven 
 

Dagen 
met een 
gouden 
randje

 
Vrijwil-

ligerswerk 

dat smaakt 

naar meer



’Het is geen jongensdroom, maar de overtui-
ging dat ik iets wil betekenen voor de samen-
leving. In het dorp waar ik woon, begon ik als 
vrijwilliger bij de brandweer, daarnaast werk-
te ik in de chemische industrie. 

Jaren later ging ik beroepsmatig het team van de 
brandweer versterken. Binnen ons team weet ieder-
een van elkaar wie welke taak heeft. Daarop trainen 
we ook veel samen. Niet alleen met eigen collega’s, 
maar ook met andere instanties, zoals de politie en 
gemeente. Bij de hulpverlening moeten we immers 
op elkaar kunnen rekenen. Daarnaast zijn we continu 
bezig met het verkondigen van de belangrijke bood-
schap: Zorg goed voor uzelf! Neem goede voorzorgs-
maatregelen, zoals het ophangen van rookmelders 
en weet wat u moet doen als het misgaat. Dat kan 
slachtoffers voorkomen!’ 

Samen werken, samen dansen, samen zijn.  
Samen ben je op vele manieren. 

‘Na mijn opleiding tot dansdocent aan het 
Brabants Conservatorium, gaf ik in Brabant 
les aan amateurs en op scholen. Ik deed aan 
klassiek, jazz en dansexpressie, ook voor 
mensen met een beperking. 

Nu heb ik dansschool DANSLOUISE.R in het Parkthe-
ater Eindhoven. In de lessen die ik geef gaat het niet 
alleen om bewegen, maar is ook het groepsproces 
belangrijk. Welzijn telt meer dan ziek zijn. Iedereen 
weet dat bewegen goed is voor jong en oud. Beper-
kingen als MS, reuma en Parkinson zijn hierbij een 
uitdaging. Dans heeft een positief effect op men-
sen. Bij sommige liedjes kom je vanzelf in beweging 
en daar speel ik op in. Door te dansen werk je aan je 
conditie en lenigheid, maar het is voor mij vooral heel 
belangrijk dat de mensen plezier hebben met elkaar. 
En dat je danst vanuit je hart.’

Leon Havermans 
is commandant bij  

de brandweer

Louise Rutten geeft danslessen 
aan mensen met een 

beperking
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Samen werken, samen dansen, samen zijn.  
Samen ben je op vele manieren. Op deze  

pagina lees je vier bijzondere verhalen die  
te maken hebben met dit thema.

Weet wat u moet doen bij brand? Een mens 
is meer dan 
zijn ziekte
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ons aanbod Op deze pagina’s vindt u meer informatie over een aantal van  
onze diensten en interessante workshops of informatiedagen. 
Wist u dat u als lid van Ledenservice ZuidZorg korting krijgt op 

Opticien aan huisaan huis
Heeft u een nieuwe bril nodig? Of moet  
deze worden bijgesteld? Dan kunt u  
gebruikmaken van de gratis service en  
het deskundig advies van Opticien aan huis.  
Deze professionals hebben jarenlange ervaring. 

U maakt een afspraak op een moment dat 
het u uitkomt. Ook kunt u online uw wensen al 
invullen, zodat u precies weet wat een nieuwe bril 
gaat kosten. Leden krijgen nu een speciale korting. 
De opticien komt graag naar u toe!

Shop lingerie met kortingmet korting
Goed passend ondergoed is heel belangrijk. Het zit beter, staat 
mooier én uw borsten krijgen de steun die ze verdienen. Boven-
dien voorkomt het ook gezondheidsklachten.

Borsten veranderen door de jaren heen. Trakteer uzelf daarom af en toe op een 
nieuw setje en laat u goed informeren. Ledenservice ZuidZorg werkt samen met 
twee webshops met gespecialiseerde lingerie: zwangerschapslingerie en senio-
renlingerie. De site www.shop4mama.nl is voor zwangeren en borstvoedende 
moeders en www.slimwear.nl is voor dames die comfortabele lingerie zoeken. 
Als lid krijgt u hier 15% korting. Via de webshops krijgt u ook gratis en deskundig 
advies, zodat u precies weet wat bij u het beste past. Woont u in de buurt van 
Eindhoven of Veldhoven? Dan is het in sommige gevallen ook mogelijk om een 
afspraak te maken bij u thuis voor advies op maat.

Die hippe bril zoekt u 
nu gewoon thuis uit 

INFORMATIE & ADVIES

Kijk voor meer informatie op www.ledenservicezuidzorg.nl/ledenacties/opticienaanhuis of bel 06 - 49 38 64 12

INFORMATIE & ADVIES

Kijk voor meer informatie op www.ledenservicezuidzorg.nl/ledenacties/lingeriespecialist 
of bel 06 - 43 46 88 78 (elke werkdag bereikbaar tussen 09:00 en 12:00 uur)

15% korting
op lingerie 



 

minder kans op
een val
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Op deze pagina’s vindt u meer informatie over een aantal van  
onze diensten en interessante workshops of informatiedagen. 
Wist u dat u als lid van Ledenservice ZuidZorg korting krijgt op 

Zet u het geluid van uw tv steeds harder? Of 
heeft u soms moeite een gesprek te volgen? 
Een hoortoestel helpt. Speciaal voor u orga-
niseert Ledenservice ZuidZorg samen met de 
audicien de informatiemiddag ‘Hoorzorg van 
nu en in de toekomst’. Uiteraard bent u ook 
welkom als u al een hoortoestel draagt en 
nieuwsgierig bent naar de mogelijkheden.

 

Deze middag maakt u kennis met de nieuwste ontwik-
kelingen op het gebied van beter horen. U leert hoe 
goed hoortoestellen tegenwoordig zijn en hoe ze ‘be-
grijpen’ in wat voor luistersituatie u zich bevindt. En wist 
u bijvoorbeeld dat u draadloos muziek kunt luisteren via 
een hoortoestel of dat het mogelijk is direct een vreem-
de taal in uw oor te vertalen? Ervaar de mogelijkheden 
zelf met verschillende demo’s.
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Informatiemiddag:
Hoorzorg van nuHoorzorg van nu 
en in de toekomsten in de toekomst

wanneer u niet meer 
zo goed hoort

Jaarlijks belanden veel senioren door een val binnen- of 
buitenshuis op de spoedeisende hulp. Een val heeft veel 
impact. Niet alleen op uw lijf door bijvoorbeeld een kneu-
zing of breuk, maar ook geestelijk. Door onzekerheid staat 
u minder stevig in uw schoenen. Het kan zelfs een slechte-
re conditie of eenzaamheid veroorzaken, wanneer u door 
de angst om te vallen situaties gaat mijden.

Het is goed om te weten hoe u de kans op vallen vermindert. Leden-
service ZuidZorg en Vegro organiseren op 28 januari 2020 een workshop 
valpreventie. U krijgt tijdens de workshop onder andere praktische tips 
over hoe u uw woning kunt aanpassen met geschikte hulpmiddelen.

DI. 28 JAN. 2020 locatie: Vegro winkel, Kastelenplein 168 EindhovenVegro winkel, Kastelenplein 168 Eindhoven 14:30 -16:00 uur

Inschrijven kan via www.ledenservicezuidzorg.nl/activiteiten of 085 - 822 07 60

DO. 13 FEB. 2020 locatie: Vegro winkel, Kastelenplein 168 EindhovenVegro winkel, Kastelenplein 168 Eindhoven 13:00-16:30 uur

Inschrijven kan via www.ledenservicezuidzorg.nl/activiteiten of 085 - 822 07 60

verschillende diensten? Kijk voor meer  
informatie en ons uitgebreide aanbod  
op www.ledenservicezuidzorg.nl

workshopworkshop valpreventie

15% korting
op lingerie 
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Dagjes uit & extra’s Ledenvoordeel Contactgegevens

DAGTOCHTEN Sabeh Tours biedt compleet verzorgde dag-
jes uit en meerdaagse reizen. Op onze site 
staat het aanbod. 

T  013 - 533 10 20 
E info@sabehtours.nl 

DIERENRIJK 25% korting op dagentree.  
Max. 6 pers. per ledenpas.

T  0492 - 66 82 40
E info@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

VAKANTIE & ZORG € 50,- korting op een georganiseerde 
groepsreis (korting geldt niet voor  
individuele reizen).

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

AUDICIEN AAN HUIS € 50,- korting + 1 jaar gratis batterijen  
bij een nieuw hoortoestel. 
10% korting op accessoires. 

T  085 - 48 63 743
E info@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
E www.bosman.com/klantenservice/contact

KAPPER AAN HUIS Speciale ledenacties en korting op het  
standaardtarief.

T  088 - 10 00 100
E afspraak@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

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

T  040 - 88 06 581
E info@demaaltijdserviceviazuidzorg.nl

MEDIPOINT (AANBIEDER ZORG- 
EN WELZIJNSPRODUCTEN)

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

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

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

PEDICURE AAN HUIS 10% korting. T  088 - 10 00 100
E afspraak@mobella.nl

SCHOONHEIDSSPECIALISTE  
AAN HUIS

10% korting. T  088 - 10 00 100
E afspraak@mobella.nl

TARIEVEN & KORTINGEN

 Ledenservice zuidzorg Ledenservice zuidzorg pakt uit
MET EEN UITGEBREID DIENSTENPAKKET
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Gemak & Winkelen Ledenvoordeel Contactgegevens

VEGRO (EXPERTISECENTRUM 
VOOR HULPMIDDELEN)

10% korting en speciale ledenacties. T  0800 - 288 77 66
E info@vegro.nl

Ontzorgen Ledenvoordeel Contactgegevens

CRETIO Vertrouwenspersoon met levenservaring en 
kennis van zaken waar het juridische, fiscale, 
administratieve en emotionele kwesties betreft.

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

LOOPHULPMIDDELEN LENEN Medipoint & Vegro:  
loophulpmiddelen gratis lenen. 

Medipoint  T  088 - 10 20 100
I www.medipoint.nl/klantenservice/contact 
Vegro  T  0800 - 288 77 66
E info@vegro.nl

LEKKER LEVEN  
(HUISHOUDELIJKE HULP)

€ 15,75 per uur en wisselende acties  
en aanbiedingen.

T  088 - 42 63 636
E service@lekkerleven.nl

MANTELZORGMAKELAARS 
NEDERLAND

Landelijke organisatie van zelfstandige,  
onafhankelijke mantelzorgmakelaars.

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

NAH (NIET AANGEBOREN 
HERSENLETSEL)

SWZ ondersteunt mensen met NAH  
en hun naasten.

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

REGELZORG  
RIJBEWIJSKEURINGEN

Rijbewijs- en andere vervoersgerelateerde 
medische keuringen.

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

KEURINGSARTS  
RIJBEWIJSVERLENGING

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

SAAR AAN HUIS  
(AANVULLENDE MANTELZORG)

5% korting. T  0499 - 31 02 37 / 06 - 13 15 20 65
E eindhoven@saaraanhuis.nl

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

T  Landelijk 0900 - 07 67 - Lokaal 040 - 21 25 566
E ehulp@deluisterlijn.nl

UWASSISTENT Korting op tarief voor huishoudelijke hulp, 
klushulp en tuinhulp

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

WIJKLEERBEDRIJF
LOKAAL PLUS

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

T  040 - 26 95 727 
E lokaalplus2@summacollege.nl

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

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

Collectieve kortingen 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
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VERVOLG DIENSTENPAKKET

Gezond & Bewegen Ledenvoordeel Contactgegevens

DANSLESSEN SPECIAAL  
VOOR MENSEN MET  
BEWEGINGSBEPERKINGEN

Vier gratis proeflessen. 
Gratis intakegesprek met stadslunch.

T  06 - 13 46 91 29
E louise.rutten@hotmail.nl

DRAAGDOEKCONSULENT 
RACHEL VERWEIJ

 5% korting op workshops en consulten T  06 - 34 35 56 60
E verweij@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

Culturele activiteiten Ledenvoordeel Contactgegevens

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

I  www.ledenservicezuidzorg.nl/categorie/
 cultureleactiviteiten 

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

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

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT
Ledenservice ZuidZorg draagt bij aan 
een betere samenleving door het de-
len van informatie en aanbieden van 
diensten, waarmee de zelfredzaam-
heid van hun leden wordt vergroot. 
Wilt u meewerken aan de ontwik-
keling van onze vereniging? Meld 
u dan aan als lid voor de ledenraad, 
bestuurslid of vrijwilliger!

Mail onze voorzitter via hermien.bakker@ledenservicezuidzorg.nlof bel ons via 085 - 822 07 60

Meer weten of interesse?
 

Kijk op www.ledenservicezuidzorg.nl/
vacatures voor een volledig overzicht.

https://www.ledenservicezuidzorg.nl/categorie/cultureleactiviteiten/
mailto:hermien.bakker%40ledenservicezuidzorg.nl?subject=
http://ledenservicezuidzorg.nl/vacatures/


vettevette
kortingkorting

op een lichtgewicht 
carbon rollator

 

SALJOL CARBON 
ROLLATOR

Nu Exclusief voor u als lidvoor u als lid

MAGAZINE LEDENSERVICE ZUIDZORG - 1E JAARGANG UITGAVE 2 ZO

€ 479,-

Van € 599,- 

nu voor:

De SALJOL Carbon rollator is een lichtgewicht rollator 
van slechts ongeveer 5 kg. Deze rollator weegt bijna 
niets dankzij het speciale ‘carbon fiber’ materiaal wat 
licht en sterk is. Verder is de rollator voorzien van zachte 
foam wielen met veel profiel voor extra stabiliteit en het 
absorberen van trillingen. Om de trillingen nog verder 
op te vangen zijn de handvatten gemaakt van kurk. 
Met als resultaat: comfortabele ondersteuning voor uw 
handen. En u bent altijd goed zichtbaar – zelfs in het 
donker – dankzij de 28 reflectoren, die volledig rondom 
zijn geïntegreerd op de rollator.

MEER INFORMATIE OF BESTELLEN?

• Kijk op www.vegro.nl/ledenservice-zuidzorg 
• Bel 0800 – 2 88 77 66
•  Kom naar de Vegro winkel aan het  

Kastelenplein 168 in Eindhoven.

•  Uitermate licht van gewicht
•  Sterk materiaal
•  Veel stabiliteit

•  Goede zichtbaarheid  
 dankzij 28 reflectoren
•  Inklapbaar 
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naam : 
Monique Slijkhuis

woonplaats : 
Veldhoven

Na een opleiding en baan als diëtiste heb ik de keu-
ze gemaakt om fulltime voor de kinderen te zorgen. 
Daarnaast deed ik vrijwilligerswerk in de zorg. Dit 
werk is uitgegroeid tot een baan in het welzijnswerk, 
waarbij ik me steeds meer richtte op de mantelzor-
ger. Ik zag dat zij ondersteuning konden gebruiken 
in vooral het regelwerk. Daarom ben ik in 2017 de op-
leiding tot mantelzorgmakelaar gaan volgen. Daar-
na heb ik nog de opleiding gevolgd voor consulent 
WMO, WLZ en Jeugdwet, waarmee ik een behoorlij-
ke basiskennis had opgebouwd om op 1 januari 2018 
mijn eigen praktijk te kunnen starten. 

INTERVIEW
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van  

diëtiste naar zorg- makelaar

DE WEG NAAR DE 
MANTELZORGMAKELAAR
Je merkt dat het beroep steeds meer aandacht krijgt 
en dat mensen je daarom weten te vinden. Mensen 
met een zorggerelateerde of andere hulpvraag zijn 
geneigd om hun zorgverzekering te bellen. Omdat 
verzekeraars de meerwaarde zien van ons vak, ver-
wijzen zij ook steeds vaker mensen door naar ons. 
Ook praktijkondersteuners, steunpunten en andere 
zorgprofessionals weten ons te vinden. 

WAT DOET EEN  
MANTELZORGMAKELAAR?
Mijn gemiddelde werkdag is erg onvoorspelbaar. 
Bij nieuwe klanten ga ik op huisbezoek. Daarmee 
haal ik de drempel weg om de eerste stap te zet-
ten, omdat een mantelzorger vaak niet zomaar weg 
kan. Het is belangrijk om te weten hoe ze wonen, 
om een helder beeld te krijgen van de situatie en de 
hulp die nodig is. Afhankelijk van de vraag gaat het 
traject of per mail verder, of ga ik meerdere keren 
op huisbezoek. Ik zoek vragen uit voor de klant en 
regel veel voor ze. Na mijn onderzoek leg ik de klant 
meerdere opties voor. Ik adviseer, maar beslis niet. 
De klant weet wat het beste past in zijn of haar situ-
atie en behoudt de regie. Een mantelzorgmakelaar 
is onafhankelijk, dit is heel belangrijk. Ons advies 
is objectief en het belang van de mantelzorger en 
zorgvrager staat altijd voorop.



intervisie  
met collega’s

MAGAZINE LEDENSERVICE ZUIDZORG - 1E JAARGANG UITGAVE 2 ZO
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op bezoek  
bij de klant

uitleg online
hulpmiddelen

WELKE VRAGEN KUNT U STELLEN?
Ik krijg uiteenlopende vragen van verschillende mensen. Niet alleen van mensen 
waarvan de partner dementie heeft, maar ook van professionals zoals zorgtra-
jectbegeleiders. Zij zijn in beeld bij het gezin vanaf de diagnose tot het moment 
van opname of overlijden. Ze doen veel van het regelwerk, maar hebben de tijd 
niet om alles te doen. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een PGB, wat in 
sommige situaties een uitkomst is. 

Gezinnen met jonge kinderen met een beperking hebben weer hele andere vra-
gen. Als ze aan het begin van een ziekteproces staan, weten ze vaak niet waar 
te beginnen. Ik help ze dan met de start van het traject richting de gemeente. 
Kunnen we het gezin ontlasten met een stukje logeerzorg? Moet er meer of an-
dere zorg geregeld worden? Een ander scenario is dat één van de ouders ziek is 
en de ander werkt. Dan zoek ik samen met de ouders uit hoe de opvang van de 
kinderen geregeld kan worden.

Iedere situatie is weer anders en vraagt daarom om flexibiliteit. Als een man-
telzorger ook nog een baan heeft, spreken we bijvoorbeeld ’s avonds af. Ik kan 
helpen door samen te kijken naar een goede balans tussen zorgen en werken, 
bijvoorbeeld door het zoeken van vervangende mantelzorg op werkdagen. Dat 
lukt niet altijd voor de hele dag, maar vrijwilligers, dagbesteding en zorgorga-
nisaties kunnen soms veel doen. 

inlezen?
geen probleem

Voor meer informatie kijk op:
www.mantelzorgmakelaarsnederland.nl
of bel 085 - 047 03 37
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Ik ondersteun ook in het contact met de werkgever. 
Werkgevers hebben verlofregelingen, waar je gebruik 
van kunt maken. Maar het belangrijkste is, om in gesprek 
te gaan met je leidinggevende. Je hoeft niet je hele pri-
véleven op tafel te leggen, maar als bekend is dat je thuis 
een zorgvrager hebt, ontstaat er begrip als je te laat bent 
bijvoorbeeld. Er zijn zelfs werkgevers die de meerwaarde 
zien van een mantelzorgmakelaar, en deze (deels) ver-
goeden wanneer het niet gedekt is door de verzekering.

WAARDERING VOOR DE 
MANTELZORGER
De mantelzorger doet zijn best om alle ballen in de lucht 
te houden. Maar het zorgen kost zoveel tijd en energie, 
dat hun wereld al snel veel kleiner wordt. Daarnaast zie je 
dat er bij bepaalde ziekteprocessen een stuk onbegrip zit. 
Bij mensen met psychische problemen zie je minder snel 

dat er iets met ze aan de hand is. Voor de omgeving is 
het soms moeilijk om te begrijpen hoeveel tijd het zorgen 
kost en hoeveel zorgen je ervan hebt als mantelzorger. 
Bij een ouder echtpaar waarvan er één dementie heeft, 
zien de kinderen tijdens hun bezoek alleen dat moment 
en lijkt de toestand vaak mee te vallen. De ernst van de 
situatie wordt vaak pas duidelijk op het moment dat ze 
de zorg bijvoorbeeld een dag overnemen. 

Ik heb veel bewondering voor de rol van mantelzorger. 
Het overkomt je. Je doet het gewoon, vanuit je hart. Mijn 
werk is zo dankbaar, en heel veelzijdig. Die veelzijdigheid 
vraagt ook om een brede kennis van de zorg. Soms zijn 
mensen met één telefoontje al geholpen. Als je bij men-
sen thuiskomt en ziet dat ze overbelast zijn, en je kunt in 
een korte tijd veel voor ze regelen, dan zie je ze ontspan-
nen. Daar doe ik het voor. 

'het is erg
dankbaar werk'

VERGOEDING MANTEL-
ZORGMAKELAAR
Een mantelzorgmakelaar wordt door enkele 
zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering. U krijgt dan een 
bepaald bedrag per jaar om de mantelzorg-
makelaar van te betalen. Wanneer u nu of in 
de toekomst hulp nodig heeft van een man-
telzorgmakelaar, dan is het verstandig om te 
kijken of dit in uw pakket zit. Mocht dit niet 
zo zijn, dan heeft u altijd nog de mogelijkheid 
tot 1 januari om van pakket of zorgverzeke-
raar te wisselen.

vervolg interview
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puzzel Puzzel mee en maak kans op één van 
de vijf verrassingspakketten met lekkers!
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Allemaal
Alzheimer
Brandweer
Concert
Cruise
Dagtocht
Dansen

Elite
Gezellig
Hachee
Heilig
Jaarabonnement
Kado
Kerst

Kinderen
Kleur
Kushand
Musical
Recepten
Rivier
RodeKruis

Roepen
Samen
Sinterklaas
Snert
Trots
Vega
Warmte

Winactie
Workshops
Ziezo

Zoek de onderstaande woorden in de puzzel. 
De letters die overblijven vormen de oplossing.

OPLOSSING

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

De winnaars van de vorige puzzel hebben 
persoonlijk bericht van ons ontvangen. 
Gefeliciteerd!

Stuur uw oplossing voor 6 januari 2020 in viaStuur uw oplossing voor 6 januari 2020 in via  www.ledenservicezuidzorg.nl/puzzel of per post naarof per post naar Ledenservice ZuidZorg, 
Gebouw Microlab, Kastanjelaan 400, 5616 LZ, Eindhoven. 
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Oogvoororen.nl 
de audicien aan huisde audicien aan huis

thuis uw hoortoestel
uitzoeken

ontvang een gedegen 
advies
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GESPREKKEN VOLGEN MET 
MEERDERE PERSONEN
Eén van de eerste dingen die iemand met een verminderd 
gehoor zal merken is dat gesprekken met meerdere perso-
nen niet meer te volgen zijn. Wanneer bepaalde tonen weg-
vallen, valt ook een deel van de spraak weg. De hersenen zijn 
vaak wel in staat om gaten in een zin in te vullen, maar dit 
kost veel energie. Mensen die door elkaar praten en achter-
grondgeluid maken het verstaan nog veel moeilijker. Hoor-
toestellen zijn in staat om dat ‘spraak verstaan’ weer terug te 
brengen en ook achtergrondlawaai weg te filteren. Zo kunt 
u met minder moeite weer écht meedoen met gesprekken.

HOGE TONEN ERVAREN
Bij normaal ‘ouderdomsgehoorverlies’ gaat het gehoor 
langzaam achteruit, dit begint bij de hoge tonen. Denk aan 
de zang van vogels, maar ook bij het luisteren van muziek 
kunnen er veel noten wegvallen. Een hoortoestel brengt 
de hoge tonen weer terug. Omdat deze geleidelijk zijn ver-
dwenen, klinkt het aan het begin wat luid en schel, maar  
eenmaal gewend kunt u zelfs weer genieten van de fluiten-
de vogels.

ONZE WERKWIJZE
De audicien aan huis van oogvoororen.nl heeft vele voorde-
len, niet alleen voor mensen die slecht ter been zijn. Vaak 
is de ervaring dat het hoortoestel in de stille ruimte bij een  
audicien goed klinkt, maar dat het thuis toch niet hele-
maal optimaal is. Typische geluiden zoals het uitruimen van 
de vaatwasser of het slaan van de klok kunnen erg hard of 
scherp klinken. Wij komen dan aan huis en passen de hoor-
toestellen ter plekke aan. 

Tijdens een uitgebreide hoortest en een intake-gesprek 
gaan we dieper in op de gehoorsituatie en bespreken 
we eventuele aanvullende wensen. De hoortest bestaat 
uit drie onderdelen; een toon- en spraakhoortest en een  
real-ear-measurement. Hierbij wordt er een microfoontje  
bij het trommelvlies geplaatst dat meet wat het verschil is 
met geluid dat het oor in gaat en hoe dit bij het trommel-
vlies aan komt.

Na het aanpassen van het nieuwe hoortoestel volgt een 
proefperiode met het hoortoestel van 60 dagen. In deze 
periode doen we nog een aantal controles tot het gehoor 
optimaal is. Daarna kunt u ervoor kiezen om de hoortoestel-
len te houden of iets anders te proberen. Dit alles is geheel 
vrijblijvend!

LEDEN VAN LEDEN- 
SERVICE ZUIDZORG  
KRIJGEN BIJ DE  
AANSCHAF VAN EEN 
HOORTOESTEL:
• € 50,- korting op de aanschaf van  

nieuwe hoortoestellen
• Eén jaar gratis hoortoestelbatterijen
• 10% korting op accessoires bij 
 hoortoestellen

Na de aanschaf is er nog sprake van 5 jaar 
service en garantie. Dit loopt via oogvoororen.nl

MEER INFORMATIE OF BESTELLEN?

• Kijk op www.ledenservicezuidzorg.nl/  
 ledenacties/oogvoororen
• Maak rechtstreeks een afspraak met  
 Audicien Oogvoororen.nl via:  
 085 - 486 37 43 of mail naar 
 info@oogvoororen.nl

MAGAZINE LEDENSERVICE ZUIDZORG - 1E JAARGANG UITGAVE 1 ZO

Oogvoororen.nl 
de audicien aan huisde audicien aan huis
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Bent u een groot liefhebber van theater of 
musea, maar vindt u het niet prettig of heeft 
u niet de mogelijkheid om hier in uw eentje 
naar toe te gaan? Stichting Vier het Leven or-
ganiseert voor senioren culturele uitstapjes. 

Vrijwilligers halen u thuis op en gaan samen met u en 
andere liefhebbers op pad. Leden van Ledenservice 
ZuidZorg krijgen bij de eerste aanmelding een korting 
van € 5,- op de arrangementsprijs.

Naar het 
theater met 
Vier het 
Leven

ZUID

MEER INFORMATIE 
OF AANMELDEN?
• Meer informatie op www.4hetleven.nl
• Aanmelden kan via e-mail: info@4hetleven.nl  

of telefonisch op 035 – 524 51 56.
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HOMETRAINER 
KETTLER CONDOR
Conditieopbouw en revalidatie

VAN € 399,- 
VOOR LEDEN € 299,-

Compact en stijlvol

NU MET 25%
LEDENKORTING
Tevens ook extra inruilvoordeel!

SCOOTMOBIEL 
COMET PRO

SCOOTMOBIEL
VIVO

Samen met  Medipoint

blijft ublijft u
actief actief 
deze winter!

Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen. Geldig t/m 15-2-2020. 
Niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. Vraag naar 
de overige voorwaarden in de winkel.

Wilt u liever advies aan huis?
De adviseurs van Medipoint komen graag bij u langs. Maak vrijblijvend  
een afspraak met onze Thuisservice via 088 - 10 20 100 (optie 3) of via  
www.medipoint.nl/thuisservice

WINKELLOCATIE
Doctor Cuyperslaan 38, Eindhoven
www.medipoint.nl/winter

23

Comfortabel en stabiel

NU MET 25%
LEDENKORTING
Tevens ook extra inruilvoordeel!

LICHTTHERAPIELAMP
Geeft u meer energie

VAN € 99,99
VOOR LEDEN € 79,99



BEREIDING
Klop de slagroom met de suiker stijf. Klop op het laatst 
de yoghurt er door. Kruimel de meringueschuimpjes er 
bij en schep er door heen met een lepel of spatel. Voeg 
dan ook de geraspte chocolade toe. Bekleed een vorm 
van ca 1 liter met plastic folie en laat ook wat over de ran-
den hangen. Schep het mengsel hierin en strijk glad aan 
de bovenzijde. Vouw de folie over de bovenzijde van de 
ijstaart. Zet de taart minimaal 4 uur in de diepvries.

Smelt de overige chocolade au bain-marie. Haal de ijs-
taart uit de vriezer en draai hem om en verwijder de folie. 
Giet de chocolade over de taart. Garneer hem snel met 
fruit of andere dingen. Serveer hem dan direct of zet hem 
daarna weer in de vriezer. Tip: maak een mes warm onder 
de kraan voordat u de ijstaart aansnijdt. Zo gaat het mes 
er makkelijker doorheen. 

COLOFON Zuid&ZO is een uitgave van  
Ledenservice ZuidZorg 

Oplage: 38.000 ex.

Redactieadres: Ledenservice ZuidZorg,
Gebouw Microlab Kastanjelaan 400,  
5616 LZ Eindhoven
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Fotografie: Nick Luypen 

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

Alle tarieven zijn onder voorbehoud van  
fouten en wijzigingen. 

Dit recept is afkomstig van:

www.leukerecepten.nl/recepten/stracciatella-ijstaart

INGREDIËNTEN
• 500 ml slagroom
• 150 pure chocolade (geraspt)
• 60 gr meringueschuimpjes
• 40 gr witte basterdsuiker
• 400 ml Griekse yoghurt
• Frambozen, parels en chocolade 
 om te garneren
• 100 gr chocolade (om te smelten)

MATERIALEN
• Mixer
• Vorm of schaal van ca 1 liter 
 (of meerdere kleine vormpjes)

Een heerlijk kerstdessert:  
zelfgemaakte ijstaart met  
stukjes pure chocolade en  
meringue schuimpjes

recept:
recept: Stracciatella ijstaart 


