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Voor u ligt de derde uitgave van ons  
ledenmagazine Zuid&ZO, boordevol verhalen  
die u op allerlei manieren kunnen bewegen.
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Ledenservice ZuidZorg is er voor en door leden.  Ledenservice ZuidZorg is er voor en door leden.  
In deze  uitgave van Zuid&ZO leest u wat we voor  In deze  uitgave van Zuid&ZO leest u wat we voor  
u  kunnen  betekenen en trakteren we u weer op  u  kunnen  betekenen en trakteren we u weer op  
interessante  verhalen. Hermien Bakker, voorzitter interessante  verhalen. Hermien Bakker, voorzitter 
van het bestuur van Ledenservice ZuidZorg,  van het bestuur van Ledenservice ZuidZorg,  
neemt u hieronder mee naar het  thema ‘Positieve neemt u hieronder mee naar het  thema ‘Positieve 
Gezondheid’ waaraan we dit jaar op  allerlei  Gezondheid’ waaraan we dit jaar op  allerlei  
manieren aandacht willen besteden. manieren aandacht willen besteden. 

Activiteiten voor leden P22

Informatieavond 'Leven met Diabetes'P23

ReceptP24

‘Uw gezondheid wordt door meer bepaald dan alleen uw 
lichamelijke conditie. Ook hoe u zich mentaal voelt en  

wat u nog wilt en kunt in het dagelijks leven tellen mee.  
Het vermogen om om te gaan met alle uitdagingen in het  

leven en zelf de touwtjes in handen te houden,  
noemen we positieve gezondheid. 

Bij positieve gezondheid gaat het niet om wat u niet kunt, 
maar juist om wat wel mogelijk is. In beweging  komen en 

blijven om u goed te voelen, is daarbij  onmisbaar. Soms kunt 
u zo dingen die nog niet zo goed gaan stapje voor stapje wat 
verbeteren. In deze  uitgave van Zuid&ZO staat die beweging 

centraal.  Bewegen kan op veel verschillende manieren. Het 
gaat niet alleen om sporten en wandelen. Ook ontmoetin-
gen,  informatie en handige diensten brengen beweging in 

uw leven.  Daarom hebben we dit jaar weer een aantal mooie 
activiteiten op de agenda staan (kijk hiervoor op pagina 22) 

en blijven we samenwerkingen aangaan met partners  
om u te ondersteunen (op pagina 12-14  

vindt u een compleet overzicht).’

Stuur uw mailadres naar ons via 
www.ledenservicezuidzorg.nl/email 
en ontvang maandelijks onze digitale nieuwsbrief.

‘Met onze verhalen, activiteiten en het 
leden pakket hopen we u te inspireren en 
te ondersteunen. Samen met u geven we 

invulling aan positieve gezondheid.’
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eropuit Ledenservice ZuidZorg organiseert diverse  
dachtochten voor haar leden. Op deze  
pagina's leest u wat er de komende tijd  
op de agenda staat.

Bezoek boer Gijs,
de Hoge Veluwe 
en Ginkelse Heide 
Bij Voorthuizen woont Boer Gijs in boerderij  
’t Westdorp. Hij heeft een grote verzameling  
uit grootmoeders tijd, een moestuin, een  
kruidenierswinkeltje en is erg creatief. 

U wordt hier ontvangen met koffie/thee en huisgemaakte cake. 
Naast de mooie  verhalen van boer Gijs krijgt u een demonstratie 
advocaat  maken en kunt u van al het lekkers proeven.

Via uw opstapplaats rijden we naar Dussen naar de 
ambachtelijke klompenmakerij Den Dekker waar u wordt 
ontvangen met koffie/thee en een gebakje. De jonge 
klompenmaker Peter geeft u met de nodige humor en 
veel enthousiasme een demonstratie. 

Na het bezoek aan de klompenmakerij en een heerlijke koffietafel stappen  
we in Drimmelen op de boot voor een vaartocht door het unieke natuur- 
gebied de Biesbosch. Een doolhof van rivieren, kreken en eilanden waar  
vele planten en dieren te zien zijn. We sluiten de dagtocht af met een  
heerlijk diner in Restaurant De Gouden Leeuw. 
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Klompenmakerij en  rondvaart Biesbosch  

prijs: 
€ 72,95 p.p. 

Sluizentocht  MaastrichtMaastricht  

U wordt ontvangen met een heerlijk kopje koffie/thee  
en een Brusselse wafel met slagroom in de wereld-
beroemde poffertjessalon van Victor Consael. We sluiten 
het uitje af met een heerlijk diner. 

Geniet van een boottocht die u vanuit Maastricht eerst over de Maas 
voert en via de sluis van Bosscherveld naar de Zuid-Willemsvaart brengt, 
een kanaal uit 1825 dat wel een bospad lijkt. Bij de sluis van Neerharen 
en van Lanaken gaat de boot omhoog naar het Albertkanaal. Aan de 
wanden van soms wel 60 meter hoog ziet u hoe kanaalgravers een wa-
terweg creëerden door de heuvels en mergel. Via de sluis van Ternaaien 
komen we weer op de Maas en langs de St. Pietersberg varen we terug 
naar Maastricht. Er is daar ook nog even tijd om de stad te bezoeken.

De dag is compleet verzorgd: we verwelkomen u op de boot met koffie/thee en 
Limburgse vlaai. Rond het middaguur serveren we u een koffietafel. Op de 
terugweg sluiten we de dagtocht af met een heerlijk diner.

PrijS: 
€ 49,95 p.p.

PrijS: 
€ 79,95 p.p. 

De dagtocht is ook geschikt wanneer u minder mobiel bent. U heeft de mogelijkheid uw loophulpmiddelen mee te nemen.  De dagtocht is ook geschikt wanneer u minder mobiel bent. U heeft de mogelijkheid uw loophulpmiddelen mee te nemen.  
Kijk voor meer informatie opKijk voor meer informatie op  www.ledenservicezuidzorg.nl/sluizentochtwww.ledenservicezuidzorg.nl/sluizentocht  
Inschrijven voor de Sluizentocht Maastricht kan viaInschrijven voor de Sluizentocht Maastricht kan via  info@ledenservicezuidzorg.nlinfo@ledenservicezuidzorg.nl  ofof  085 – 82 20 760085 – 82 20 760..

27 MEI 2020 Eersel opstapplaats bushalte Molenweg, t.o. Scandinavion Tobacco group 09:00 uur

Eindhoven opstapplaats parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan 09:30 uur

De dagtocht is ook geschikt wanneer u minder mobiel bent. U heeft de mogelijkheid uw loophulpmiddelen mee te nemen.  De dagtocht is ook geschikt wanneer u minder mobiel bent. U heeft de mogelijkheid uw loophulpmiddelen mee te nemen.  
Kijk voor meer informatie opKijk voor meer informatie op  www.ledenservicezuidzorg.nl/biesbosch www.ledenservicezuidzorg.nl/biesbosch Inschrijven voor de dagtochtInschrijven voor de dagtocht  Klompenmakerij  Klompenmakerij  
en rondvaart Biesbosch kan viaen rondvaart Biesbosch kan via  info@ledenservicezuidzorg.nlinfo@ledenservicezuidzorg.nl of  of 085 - 085 - 82 20 76082 20 760..

6 JULI 2020 Eersel opstapplaats bushalte Molenweg, t.o. Scandinavion Tobacco group 08:30 uur

Eindhoven opstapplaats parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan 09:00 uur

Middagtocht kermismuseum 
Soet & Vermaeck  
Ga even terug in de tijd van weleer en maak kennis met  
de wereld van de kermis, vanaf het ontstaan tot 1950. 

Aan de hand van het rad van fortuin wordt u op een bijzon-
dere manier betrokken bij attracties als het ballengooien, de 
schietsalon, het vlooien theater, de kop van jut, enz. Leer ook over  
fotografie en laat een unieke foto maken of maak een dans-
je op de klanken van het grootste theaterorgel ter wereld.  
Beleef de cinemascoop en doe mee met het grote prijzenfestival.  
We trakteren u op een middag plezier. 

De dagtocht is ook geschikt wanneer u minder mobiel bent. U heeft de mogelijkheid uw loophulpmiddelen mee te nemen. De dagtocht is ook geschikt wanneer u minder mobiel bent. U heeft de mogelijkheid uw loophulpmiddelen mee te nemen. 
Kijk voor meer informatie opKijk voor meer informatie op  www.ledenservicezuidzorg.nl/kermismuseumwww.ledenservicezuidzorg.nl/kermismuseum  
Inschrijven voor de middagtocht Soet & Vermaeck kan viaInschrijven voor de middagtocht Soet & Vermaeck kan via  info@ledenservicezuidzorg.nlinfo@ledenservicezuidzorg.nl  ofof  085 - 085 - 82 20 76082 20 760..

6 MEI 2020 Eindhoven opstapplaats parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan 13:00 uur

Eersel opstapplaats bushalte Molenweg, t.o. Scandinavion Tobacco group 13:30 uur

De dagtocht is ook geschikt wanneer u minder mobiel bent. U heeft de mogelijkheid uw loophulpmiddelen mee te nemen.De dagtocht is ook geschikt wanneer u minder mobiel bent. U heeft de mogelijkheid uw loophulpmiddelen mee te nemen.
Kijk voor meer informatie opKijk voor meer informatie op  www.ledenservicezuidzorg.nl/boergijswww.ledenservicezuidzorg.nl/boergijs
Inschrijven voor het bezoek aan Boer Gijs kan viaInschrijven voor het bezoek aan Boer Gijs kan via  info@ledenservicezuidzorg.ninfo@ledenservicezuidzorg.nll  ofof  085 - 085 - 82 20 76082 20 760..

23 JUNI 2020 Eersel opstapplaats bushalte Molenweg, t.o. Scandinavion Tobacco group 08:00 uur

Eindhoven opstapplaats parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan 08:30 uur

Aansluitend rijden we naar Harskamp voor een koffietafel 
en om met de boswachter een rondrit te maken door De 
Hoge Veluwe en de Ginkelse Heide. We sluiten de dag af 
met een heerlijk diner. 

 PrijS: 
€ 72,95 p.p. 



OOK IN DEZE RUBRIEK? 
Mail naar: info@ledenservicezuidzorg.nl

ZUID

RIKUS LUTH LEERT 
MENSEN VAN NIETS 
IETS TE MAKEN
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VOOR
ELKAAR

‘Ik heb 44 jaar in de zorg gewerkt als activiteiten-
begeleider. Met hart en ziel deed ik alles voor mijn 
cliënten om hun leven aangenamer te maken. 

Toneel, film, dans, muziek en 
poppentheater waren eenvou-
dige middelen waarmee ik hen 
veel plezier kon laten beleven. 
Als vrijwilliger op de Wasvenboerderij in  Eindhoven werk ik in 
de tuin. Samen met mensen die een  rugzakje hebben of die al 
lang niet meer werken, omdat ze niet aan de slag kunnen door 
omstandig heden. Ook zijn er jonge mensen die erg depressief 
waren maar nu weer een eigen leven leiden. Door samen met hen 
te werken, maken zij mij deel genoot van hun leven en dat vind ik 
erg plezierig.  

Ik ben een bijzonder positief mens. Ook bij mensen die het on-
derling niet zo goed kunnen vinden, weet ik een weg te vinden 
waardoor ze weer samen door één deur kunnen.’

 

‘Als je dat kunt toepassen, mag je jezelf  
een gelukkig mens noemen.’

MAGAZINE LEDENSERVICE ZUIDZORG - 2E JAARGANG UITGAVE 1 ZO

SCOOTMOBIEL
ADVIESDAG
Zelf proefrijden op een scootmobiel? 
Laat u adviseren tijdens de Scootmobiel 
adviesdag op vrijdag 17 april 2020 aan  
de Dr. Cuyperslaan 38 in Eindhoven. 
Ook krijgt u bij aankoop op deze dag een 
waardebon van € 100,- cadeau. 
 

Meld u nu gratis aan en bel 088 - 10 20 100, 
kijk op www.medipoint.nl/adviesdagen  
of vraag het in de winkel. 

Lichtgewicht en opvouwbaar 

Deze stevige, maar lichtgewicht 
rolstoel vouwt u simpel op om 
mee te nemen in de auto.  
Zo bent u overal zo mobiel als u 
wilt. U kunt de rolstoel precies  
in verschillende breedtes en 
dieptes instellen zodat de  
rolstoel perfect bij u en uw  
begeleider past.

VAN € 349,-
VOOR LEDEN € 249,-

ROLLATOR
TRAVIXX DELUXE 

ROLSTOEL 
G-ECO

Profiteer nu van

lentelentevoordeel voordeel  
Samen met  Medipoint

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
Dr. Cuyperslaan 38, Eindhoven
www.medipoint.nl/lente

Comfortabel en veilig 

Het exclusieve design frame  
van de Travixx Deluxe rollator 
is gemaakt van kwalitatief en 
flexibel materiaal. Een grote tas, 
verstelbare brede rugband en 
soft wielen voor goede demping. 
Dankzij het lichte gewicht en 
inklapbare frame neemt u de 
rollator overal makkelijk mee 
naar toe.

VAN € 369,- 
VOOR LEDEN € 289,-

DAYCLOCK Grip op uw tijd 

De klok verenigt het nuttige met het aange-
name en toont de dag en het dagdeel. De 
Dayclock biedt de mogelijkheid dat familie 
en/of verzorgers van afstand (spraak)berich-
ten en foto's op de klok kunnen plaatsen.

VAN € 239,- VOOR LEDEN € 215,-
Nu inclusief gratis lijst en abonnement voor 1 jaar
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Inclusief 
1 jaar gratis 
servicecontract

op scoot- 
mobielen

Nu tot 

20% korting 

Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen. Geldig t/m 15-5-2020. Niet i.c.m. andere acties, 
kortingen of waardebonnen. Vraag naar de overige voorwaarden in de winkel.

'geluk vinden in 
eenvoud, dat is 

mijn motto!'



‘In onze huidige maatschappij zijn er veel 
mensen voor wie bewegen geen onderdeel 
meer is van het dagelijkse ritme, terwijl 
alles wat u aan beweging doet goed is.  
Zelfs lopen met de hond bijvoorbeeld.  
Maar bot- en spierversterkende oefeningen 
zijn daarnaast ook belangrijk, die u traint 
met sporten. En specifiek voor ouderen 
balansoefeningen om zo de kans op  
vallen kleiner te maken. 

Bewegen is zó belangrijk! Niet alleen voor uw licha-
melijke gezondheid, maar ook mentaal heeft het 
veel effect. Het verbetert de hersenfuncties en geeft 
u energie. Chronische aandoeningen, zoals hart- 
en vaatziekten of COPD kunt u er soms zelfs mee 
voorkomen. En vergeet ook niet het sociale aspect.  
Ga eens lekker samen bewegen.’

Henk Aerdts (80) is een  
fanatieke wandelaar 

’In 1994 liep ik samen met mijn vaste wandel-
maat via Toscane naar Rome. Een prachtige reis 
van 1.600 kilometer. Jaren later deed ik dit nog 
eens alleen. Toen wandelde ik via de provincie 
Umbrië 2.300 kilometer. Zo’n  bijzondere reis 
vraagt veel voorbereiding. Mijn zoon maakte 
een complete gids met verschillende wandel- 
etappes, slaapplekken, adressen en belangrijke 
telefoonnummers. 

Ook nu wandel ik nog steeds graag, ongeveer 40  
kilometer per week. Afhankelijk van het weer kijk ik welke 
dagen ik ga lopen. Ik ben geen dokter, maar hierdoor blijf 
ik wel fit. In de loop der jaren gaat het iets minder snel, 
maar dat is het mooie van wandelen, je kunt het in je ei-
gen tempo doen. Mocht u nog rondlopen met het idee 
een grote wandeltocht te maken? Wacht niet te lang, het 
kan zomaar bij een idee blijven.’ 

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

‘Ook voor mensen met een  verstandelijke 
 beperking is het belangrijk om, net als 
 anderen, deel te nemen aan het arbeids-
proces. Ieder heeft waardevolle kwaliteiten. 
De bakkerij is een van de vormen van  
dag besteding voor hen bij Severinus. 
 
Bij ons werken 25 cliënten en we maken echt alles 
zelf. Ik heb daarbij de kneepjes van een echte bakker 
geleerd, die hier jaren als vrijwilliger werkte. Vorig 
jaar verhuisden we naar de wijk Oerle in Veldhoven. 
Hier wonen veel jonge gezinnen, maar vlakbij zijn 
er ook senioren-appartementen. Mensen komen 
niet alleen langs om iets kopen, maar ook voor een 
 gezellig praatje. Naast de werkervaring, hebben de 
cliënten dus ook veel sociaal contact met klanten 
die in en uit lopen.’
 

‘Na mijn studie als sociaal psycholoog werk-
te ik als gastvrouw in een verzorgingshuis 
op een afdeling voor mensen met  dementie. 
Hier kwam ik door Enny. Die kende ik  
vanuit een vrijwilligersproject in Thailand.  
Zij werkte al in dit verpleeghuis. We merkten 
dat er veel sport- en spelactiviteiten werden 
georganiseerd, maar op intellectueel gebied 
weinig tot niks. Ook waren we van mening 
dat ouderen weinig in contact komen met 
jongeren. 

Na het opzetten van een klein plaatselijk project, het 
geven van een college door een student aan oude-
ren, kregen we al snel landelijke media-aandacht.  
De vraag naar cognitieve uitdaging voor ouderen 
bleek enorm groot. Op dit moment zetten we samen 
met een regiocoördinator projecten op in Brabant en 
proberen we rond april de eerste colleges te geven.’

THEMA
BEWEGING
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Inge is werkzaam als 
personal trainer 

Ilse en Enny besturen 
Stichting Oud Geleerd  

Jong Gedaan
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Marian is activiteitenbegeleider 
bij Bakkerij Severinus 

in Veldhoven 

Elke dag voldoende bewegen Verbinden 
van 

generaties, 

overbrengen 

van kennis!

 
Er zijn 

meerdere wegen naar 
Rome  

Mensen 

lopen binnen 

om gezellig 

een praatje 

maken 
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Lees meer over de ervaringen van Henk en zijn 
 wandeltochten op www.ledenservicezuidzorg.nl/henk

In beweging blijven kan op verschillende  
manieren. Het is goed voor iedereen. 

foto: Mila van Egmond Fotografie
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ons aanbod Op deze pagina’s vindt u meer informatie over een aantal van  
onze diensten. Wist u dat u als lid van Ledenservice ZuidZorg  
korting krijgt op verschillende diensten?

U wilt uw financiën en uw nalatenschap goed 
regelen, maar door de vele mogelijkheden en 
regels is het soms lastig te ontdekken wat bij 
uw wensen past. De adviseurs van Raadzaam 
Advies bieden een luisterend oor en leggen in 
begrijpelijke taal de mogelijkheden uit voor 
uw persoonlijke situatie. Zij helpen u om uw 
testament, volmachten, schenkingen en  erfenis 
tijdig en goed te regelen.  Zodanig dat u ook nu 
zo zorgeloos mogelijk kunt  blijven  genieten.

Leden van de Ledenservice ZuidZorg ontvangen € 100,- 
korting op een geheel door Raadzaam Advies verzorgd 
adviestraject.

11

Betaalbaar en Betaalbaar en 
persoonlijk adviespersoonlijk advies  
in begrijpelijke taal!

voor een Raadzaam 
advies 

Kijk voor meer informatie en ons uitgebreide aanbod op 
www.ledenservicezuidzorg.nl of op pagina 12-14.

Stomerij & was-
service aan huis
Ziet u als een berg op tegen de was of de strijk? 
 Dobbi stomerij & wasservice aan huis doet het 
graag voor u. Ze halen de was bij u op en binnen 
48 uur kunt u het weer gewassen en gestreken 
in uw kast leggen. 

Doordat Dobbi werkt met de modernste technieken, 
weet u zeker dat uw was bij hen in goede handen is. U 
krijgt zelfs een 100% tevredenheidsgarantie. En als lid 
van de  Leden service krijgt u bovendien € 12,50 korting 
op de eerste order en 5% bij elke volgende opdracht. 

INFORMATIE & ADVIES

Weten hoe het werkt? Weten hoe het werkt? www.ledenservicezuidzorg.nl/dobbiwww.ledenservicezuidzorg.nl/dobbi of bel  of bel 085 - 01 87 540085 - 01 87 540..

INFORMATIE & ADVIES

Meer informatie? Kijk opMeer informatie? Kijk op  www.ledenservicezuidzorg.nl/raadzaamadvieswww.ledenservicezuidzorg.nl/raadzaamadvies  of mail naarof mail naar  info@raadzaam-advies.nlinfo@raadzaam-advies.nl
U kunt ook bellen metU kunt ook bellen met  085 - 06 57 242.085 - 06 57 242.

INFORMATIE & ADVIES

MEER INFORMATIE? KIJK OP MEER INFORMATIE? KIJK OP WWW.LEDENSERVICEZUIDZORG.NL/DIERENRIJK WWW.LEDENSERVICEZUIDZORG.NL/DIERENRIJK OFOF WWW.LEDENSERVICEZUIDZORG.NL/ZOOPARC WWW.LEDENSERVICEZUIDZORG.NL/ZOOPARC

Huishoudelijke, 
klus- en tuinklus- en tuinhulp
Helpende handjes zijn soms wel eens welkom. 
Bijvoorbeeld als het huishouden te veel wordt, of 
als u een klusje heeft dat maar blijft liggen. Of wilt 
u de tuin in de lente weer op orde te maken, maar 
ontbreken tijd of groene vingers? 

Wat uw vraag ook is, de professionals van UWassistent staan 
voor u klaar. Als lid van Ledenservice ZuidZorg ontvangt u 
korting op de uurtarieven.

INFORMATIE & ADVIES

Meer informatie? Kijk opMeer informatie? Kijk op www.ledenservicezuidzorg.nl/uwassistent www.ledenservicezuidzorg.nl/uwassistent  of mail naarof mail naar  info@uwassistent.nlinfo@uwassistent.nl
U kunt ook bellen metU kunt ook bellen met  085 - 20 13 072085 - 20 13 072 of een  of een Whatsapp berichtje sturen naar 06 - 30 36 61 23.Whatsapp berichtje sturen naar 06 - 30 36 61 23.

UwAssistent helpt 
u graag

extra voordelig
op avontuur 

DierenrijkDierenrijk  in Nuenen of  
ZooParcZooParc  Overloon ?
Altijd al willen weten hoeveel een olifant poept? Of wat een 
wasbeerhond eet? Bij Dierenrijk kunt u de dieren van dicht-
bij ontmoeten en leert u de meest bijzondere weetjes uit het 
dierenrijk. Liever op expeditie? Bij Zooparc Overloon ontdekt 
u als echte ontdekkingsreiziger de bijzondere diersoorten 
die hier leven.

Als lid van Ledenservice ZuidZorg krijgt u op vertoon van uw  
ledenpas maar liefst 25% korting op de dagentree van deze  
dierentuinen voor maximaal 6 personen. Dus voor welke dieren-
tuin u ook kiest, het wordt een dag om nooit te vergeten!was met een 100% 

tevredenheids-
garantie 



ZUID
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PEDICURE & SCHOONHEIDS- 
SPECIALISTE AAN HUIS

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

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

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

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  

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 is 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

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 - 53 31 020 
E info@sabehtours.nl 

DIERENRIJK 25% korting op een dagentree.  
(Max. 6 personen per ledenpas, per bezoek).

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 (geldt niet voor individ. reizen).

T  0591 - 22 45 00 
E info@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 

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
I www.bosman.com/klantenservice/contact

DOBBI STOMERIJ & WASSERVICE 
AAN HUIS

€ 12,50 korting op de eerste order, 5% kor-
ting op de volgende orders. De was wordt 
gratis gehaald en gebracht. Schoon thuisbe-
zorgd binnen 48 uur.

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

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

DE 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

TARIEVEN & KORTINGEN

Ledenservice zuidzorgLedenservice zuidzorg pakt uit
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MET EEN UITGEBREID DIENSTENPAKKET



bestuurder
stichting 
Buurtboerderij 
Eersel

leden voor ledenvoor leden

Ik ben net 75 jaar geworden en wil een aantal 
dingen afbouwen. Maar ik ben nog gezond en de 
Buurtboerderij was een project waar ik geen nee 
tegen kon zeggen. Ik ben van boerenafkomst en 

woon ruim 50 jaar in  Eersel. Als sociaal-econo-
misch voorlichter heb ik in de agrarische sector 
gewerkt en daarnaast mijn leven lang vrijwilli-
gerswerk gedaan. 
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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

RODE KRUIS DISTRICT  
BRABANT-ZUIDOOST 

Diverse workshops T  040 - 24 43 311
E infobrabantzuidoost@redcross.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
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Het Leden voor Leden initiatief, waarmee de Leden-
service mooie initiatieven een financieel steuntje in de 
rug geeft, kwam mij toevallig onder ogen. Ik heb toen 
een aanvraag ingediend, waarin ik vroeg om een gratis 
bakje troost voor alle vrijwilligers in 2020, omdat ik vind 
dat zij dat verdienen. De bijdrage om dit mogelijk te ma-
ken, werd tijdens de Kerstviering uitgereikt. 

IETS BETEKENEN VOOR 
EEN ANDER? WIJ STEUNEN 
UW INITIATIEF!
Heeft u een goed idee dat de maatschappij een  

beetje mooier maakt? Wij willen helpen om uw 

plannen te realiseren door uw (kleinschalige) 

 initiatief of activiteit een financieel steuntje in de 

rug te geven van maximaal € 1.000,-. Laat ons 

 weten hoe u met € 1.000,- een verschil zou  maken 

in uw directe omgeving. 

Mail naar: 
hermien. bakker@ledenservicezuidzorg.nl of stuur 

een brief naar:  Ledenservice ZuidZorg, Gebouw 

Microlab,  Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven.

We zijn met 3 personen gestart en hebben inmiddels 
7 bestuursleden en 30 vrijwilligers die 6 dagen per week 
de dieren verzorgen en gasten ontvangen. Ik investeer 
er zelf zo’n 20 uur per week in. Op 2.000m2 grond heb-
ben we een gebouw gecreëerd en ruimte gemaakt 
voor dieren zoals o.a. een ezel, pony, geiten en schapen. 
We hebben ook 30 legkippen waarvan we de  eieren 
verkopen vanuit een automaat. Het moest vooral een 
ontmoetingsplek worden, een buurtplek! De boerderij 
is (gratis) geopend van 10:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 
16:00 uur. Behalve op maandag, dan is het gesloten. Het 
is geweldig dat zo veel mensen naar de boerderij  komen. 
Mantelzorgers met hun gast, kinderen en (groot)ouders, 
buurtbewoners en schoolkinderen. Vaak komt men van-
uit de lokale zorginstellingen naar de boerderij gewan-
deld. Even een pony of geitje aaien met een kopje koffie 
erbij. Samen naar buiten. Onder elkaar. Dat is het idee!

ZUID

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 - 82 20 760

Meer weten of interesse?
 

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

jan de moljan de mol
 



naam : agnes dorr
leeftijd : 70

‘Ongeveer 2,5 jaar geleden kreeg ik de diagnose 
Parkinson. Een enorme schok, maar ik weiger bij de 
pakken neer te gaan zitten. Integendeel, ik beweeg 
volop. Juist daardoor gaat het nu eigenlijk best goed 
met me en zijn de klachten die ik ervaar nog prima 
te beheersen. 

Natuurlijk maak ik me wel eens zorgen over hoe de 
ziekte zich zal ontwikkelen, maar net als een ander 
bedenk ik me dan: je weet niet hoe het leven er over 
vijf jaar uit zal zien.’ 

INTERVIEW
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Parkinson 
heb je samen
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'ik heb de ziekte van Parkinson'
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DE DIAGNOSE PARKINSON 
‘Een aantal jaren terug had ik een hernia. De reva-
lidatie daarvan verliep moeizaam en stagneerde 
op een bepaald punt. Ik had ook wat andere vage 
 klachten. Omdat zowel mijn moeder als schoon-
moeder Parkinson hadden en we daar wel wat van 
herkenden, gingen we naar de huisarts met de 
vraag of het dat kon zijn. Na wat testen stuurde die 
ons door naar de neuroloog. Na diverse onderzoeken 
bevestigde die ons vermoeden. Ook het verminder-
de reuk- en smaakvermogen, dat ik al veel eerder 
had, bleek achteraf aan Parkinson toe te schrijven. 
Omdat ik het beginstadium van Parkinson had, gaf 
de neuroloog aan over een jaar terug te komen.  

‘Parkinson is een 
parttimebaan’

Ik zag het somber in. Hoe moest het nu verder? 
Hoe zouden het komende jaar en mijn toekomst 
eruit zien? Moest ik me al klaarmaken voor het 
verzorgingshuis? Gelukkig duurden deze doem-
gedachten maar kort. Twee weken later kwam onze 
dochter met het goede nieuws dat ze  zwanger 
was. Dat zorgde voor de omslag. Wat waren we blij. 
 Ineens zag ik mezelf als oma en had ik weer zin in 
de toekomst. We gingen op zoek naar meer infor-
matie over de ziekte van Parkinson en werden lid 
van de vereniging voor mensen met Parkinson en 
hun naasten. Zo ontdekten we dat in beweging 
 blijven het beste is om de symptomen te bestrijden. 
Ook vonden we een neuroloog die me kon helpen 
en de juiste medicijnen voorschreef.’ 

in mijn agenda staat 
bewegen centraal

blijven bewegen 
is echt cruciaal

WAT IS DE ZIEKTE VAN PARKINSON? 
Zenuwcellen in de hersenen maken de stof dopamine aan. Hiermee commu-
niceren hersendelen met elkaar en krijgt het lichaam opdrachten. Bij de ziekte 
van Parkinson sterven zenuwcellen in de hersenen af. Er is hierdoor minder 
dopamine en signalen worden dus minder goed doorgestuurd. 

Bij de ziekte van Parkinson hapert de ‘automatische piloot’. Bewegen gaat 
 minder vanzelf en moet bewuster gebeuren. De soepelheid verdwijnt en al-
leen de hoognodige bewegingen blijven over. Bovendien bestaat de neiging te 
 weinig kracht te gebruiken waardoor de bewegingen vertragen, klein blijven en 
moeizaam verlopen. Ook gaan delen van het lichaam soms beven. 

Daarnaast ontstaan bewegingsklachten als trillen, stijve spieren, beweging-
straagheid en masker gelaat. Maar ook initiatiefloosheid, slechte spraak, 
slaapproblemen, problemen met nadenken en stemmingsstoornissen zijn be-
kende symptomen. Voor geen enkele persoon met Parkinson is het beeld van 
de  ziekte hetzelfde. 

De Parkinson Vereniging is een actieve vereniging die zich inzet voor een zo 
goed mogelijke kwaliteit van leven voor de 50.000 mensen in Nederland met de 
ziekte van Parkinson of een parkinsonisme (een verzamelnaam voor een aan-
tal aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson). De rol van partners en 
kinderen (soms tevens mantelzorger) krijgt ruim aandacht bij deze vereniging. 

Bron: Parkinson Vereniging 

meer weten 
over parkinson?

Kijk op www.parkinson-vereniging.nl
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VEEL BEWEGEN
Parkinson is een parttimebaan, zeg ik altijd. Alles wat ik 
doe, kost veel meer tijd. Daar houd ik rekening mee in 
mijn planning. Daarnaast moet ik elke dag op het  juiste 
moment mijn medicijnen innemen en kies ik ervoor om 
bewust te bewegen. Ik doe speciale oefeningen voor 
mensen met Parkinson. Ook tennis ik. Dat was  altijd 
al een hobby, nu is het een medicijn. Daarnaast ga ik 
 zwemmen, dansen, fietsen, wandelen en naar pilates. Ik 
heb dus een volle agenda en andere afspraken plan ik 
hier omheen. En het helpt! Dat merk ik vaak al meteen. 
Door de  Parkinson krimp ik bijvoorbeeld wat ineen. Na 
een uurtje dansen is alles weer los en ben ik weer vijf cen-
timeter langer. Ook het feit dat de klachten niet fors zijn 
toegenomen sinds ik de diagnose kreeg, bevestigt dat 
bewegen goed voor me is. 

Ik kan eigenlijk alles nog zelf. Ik heb niet veel kracht 
in mijn armen en handen dus soms is het wel even 
 behelpen, maar met wat doorzettingsvermogen kom ik 
een eind. Daarnaast zijn er nog veel andere lichamelijke 
 ongemakken en klachten. Het zijn veel symptomen die 

 oudere mensen ook hebben. Denk onder andere aan een 
slechter handschrift, moeite met ontlasting en stijfheid. 
Het verschil is dat je met Parkinson alles tegelijkertijd 
hebt en niet slechts enkele symptomen. 

SAMEN
Parkinson heb ik samen met de mensen om me heen. 
Niet alleen omdat zij me helpen waar het nodig is, maar 
vooral ook omdat zij zich, net als ik, zorgen maken over 
hoe het gaat. Mijn man en ik zitten zogezegd in het zelfde 
schuitje. Gelukkig kunnen we goed relativeren. Ook al 
hebben mijn moeder en schoonmoeder, die zelf Parkin-
son hadden, het soms heel zwaar gehad, zolang het niet 
nodig is, vind ik dramatisch doen over mijn diagnose 
nog niet nodig. Je kunt je druk maken denk ik dan, maar 
ook gewoon doen wat je nog wel kunt. Wat de toekomst 
brengt, is voor iedereen onzeker.’  

'wandelen is slechts één 
van de vele activiteiten'

BLIJF IN BEWEGING MET 
DANSLOUISE.R 
Heeft u net als Agnes een aandoening met 
bewegingsbeperkingen, zoals Parkinson, 
MS of Reuma? Misschien is dansen ook iets 
voor u. Twee ochtenden per week organiseert 
dansdocent Louise Rutten in het Parktheater 
in Eindhoven speciale danslessen. Dansple-
zier staat voorop, terwijl u oefeningen doet 
voor balans, houding, flexibiliteit, kracht en 
coördinatie. Leden van   Ledenservice Zuid-
Zorg mogen vier gratis proeflessen volgen 
en krijgen een gratis intakegesprek met 
stadslunch. 

Kijk voor meer informatie op 
www.ledenservicezuidzorg.nl/danslessen

vervolg interview

puzzel Puzzel mee en maak kans op een van de vijf 
cadeaubonnen t.w.v. € 25,- van Coppelmans.
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U P G N I T E O M T N O T O D

L F A M I L I E D A G B I I A

P E Y B E W E G I N G E E R G

A O K S M E N T A A L H T A T

R N S K I E S R A A D E I A O

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

P S Z S T R K T O U A P I Z H

E P W I T I P Z N E L E T A T

I A A C T I E F I T E N C A E

T N N E V G G F S S N E A M N

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

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

M G R E E B R A N D W E E R A

E G E V O E L L D A N S E N J

D Z S O N J I R E D R E O B R

G A S T V R I J L D N D G A O

W V R I E N D O E N E R S A O

H A Z O N N I G N I N N U R V

P B O O T T O C H T E I D D !

Actief 
Activiteit 
Adonis 
Advies 
Agenda 
Angstig 
Baard 
Behelpen 
Beweging 
Boerderij 
Boottocht 

Brandweer 
Dagtochten 
Dansen 
Dementie 
Doeners 
Dwalen 
Elegant 
Familiedag 
Fysiek 
Gastvrij 
Gevoel 

Gezondheid 
Kiesraad 
Leden 
Mentaal 
Ontmoeting  
Ontspan  
Paraplu  
Partners  
Positief  
Prikkel  
Raadzaam  

Running  
Samenwerkingen 
Steun 
Voorjaar 
Vriend 
Wandelen 
Wasven 
Zonnig 
Zwanger 
 

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

OPLOSSING

Stuur uw oplossing vóór 1 mei 2020 in via onze website:  www.ledenservicezuidzorg.nl/puzzel
of per post naar Ledenservice ZuidZorg, Gebouw Microlab, Kastanjelaan 400, 5616 LZ, Eindhoven. 

De oplossing van de puzzel in Zuid&ZO 
editie 2 van 2019 was: Leden voor Leden!
De winnaars hebben persoonlijk bericht 
gehad. Veel plezier met de heerlijke 
verrassingspakketten. 

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



ONTMOETINGSPLEK MET 
DIVERSE ACTIVITEITEN
De studenten organiseren samen met docenten verschil-
lende ontspannende, sportieve en creatieve activiteiten en 
workshops. Zo zijn er projecten als samen koken, eten en 
 bewegen, maar u kunt ook hulp of uitleg krijgen over het 
 gebruik van uw laptop of mobiele telefoon. Iedereen die daar 
interesse in heeft, kan zich inschrijven voor deze  activiteiten. 
Lokaal+ is daardoor ook een heerlijke plek om anderen te 
ontmoeten.

HELPT U ONS? 
DAN HELPEN WIJ U!
Veel studenten krijgen de mogelijkheid om stage te  lopen. 
Sommigen doen dat in de ontmoetingsruimte van  Lokaal+ 
in de school. Anderen bieden ondersteuning bij u thuis. 
Zij komen langs bij wijkbewoners die daar behoefte aan 
hebben: vaak zijn dat ouderen, maar ook mensen met 
een  beperking of jonge gezinnen kunnen aankloppen. 
 Studenten doen voor hen een boodschap, helpen in het 
huishouden of  komen langs voor een praatje of mantelzorg. 
Er is zelfs een speciale klusbus van de bouwopleiding met 
studenten die allerlei klussen uitvoeren, zoals bijvoorbeeld 
behangen,  deuren afhangen, enz.  

PROJECTEN OP MAAT
We proberen steeds meer projecten op maat aan te bieden. 
Zo zijn we op dit moment bezig met het opzetten van een 
project voor slechtziende jongeren. Eén keer in de maand 
willen we hen bij Lokaal+ een plek geven om ervaringen uit 
te wisselen. Waar hebben zij baat bij? Dit is enorm leerzaam 
voor studenten die daarbij betrokken zijn. Naar dit soort 
 projecten zijn we op zoek om deze bij Lokaal+ verder vorm 
te geven. 

ONTMOETINGSDAG VOOR  
MENSEN MET DEMENTIE 
Elke maandag organiseert Lokaal+ een ontmoetingsdag 
voor mensen met beginnende dementie en hun mantel-
zorgers. Het dagprogramma wordt begeleid door deskun-
digen en staat in het teken van bewegen, muziek en samen 
activiteiten ondernemen. Mantelzorgers krijgen ook onder-
steuning als zij daar behoefte aan hebben. 

BEZOEK LOKAAL+
Interesse om eens aan te sluiten bij de activi-
teiten van Lokaal+? Kijk op www.lokaal-plus.nl 
voor de activiteitenkalender. U bent  welkom 
op de Willem de Rijkelaan 3 in  Eindhoven 
van ma. t/m vr. tussen 10:00 en 16:00 uur. 
De  locatie Blécourtstraat 1 in Eindhoven is 
op  donderdagen tussen 10:30 en 13:30 uur 
 geopend. Wij nodigen u van harte uit om een 
kopje koffie te komen drinken en kennis te 
maken met de studenten en medewerkers 
van Lokaal+. Als u geluk heeft is er ook vers-
gebakken taart!

KLEINE VERGOEDING 

Voor alle activiteiten vraagt Lokaal+ een  
kleine vergoeding van maximaal een paar 
euro. Zo blijft het voor iedereen toegankelijk.

ZUID MAGAZINE LEDENSERVICE ZUIDZORG - 2E JAARGANG UITGAVE 1 ZO

Lokaal+

wijkleerbedrijf 
voor studenten

20 21

IN THE
PICTURE

Lokaal+ is de naam van het wijkleerbedrijf voor stu-
denten van het Summa College. Hier werken en leren 
MBO-studenten van diverse studierichtingen en van 
verschillende niveaus. Zij  volgen onder andere oplei-
dingen op het gebied van Zorg, Welzijn en Uiterlijk, 
Techniek & ICT en Sport & Veiligheid.

Max Verkammen en 
Jolanda van den Bersselaar 
GEVEN LOKAAL+ MEE VORM
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Noteer dit unieke 
evenement alvast

 in uw agenda! 

UITNODIGING 19 MEI 2020  
Diabetes: een van de meest voorkomende chronische ziekten in ons land. 
De officiële naam van de ziekte is diabetes mellitus, maar men noemt het ook suikerziekte. Bij diabetes zit er namelijk 
te veel suiker in het bloed en kan het lichaam de bloedsuiker niet op peil houden. Iedereen kan het krijgen, toch is het 
een ziekte waar veel misverstanden over zijn. Ledenservice ZuidZorg organiseert daarom samen met Bosman een  
speciale informatieavond over dit onderwerp. Die is interessant voor iedereen. Ook als u geen diabetes heeft.  
Diabetesverpleegkundige Jolanthe Helder en topsporter Bas van de Goor geven u informatie en delen hun ervaringen.

Leven met 
diabetes 

JAARKALENDER WANNEER ONTMOETEN WE U?
Ledenservice ZuidZorg is er voor u! We organiseren door het jaar heen diverse uitjes en  
bijeenkomsten voor u. Hier kunt u andere leden ontmoeten, informatie opdoen of gewoon  
een gezellige dag beleven. Veel van onze activiteiten zijn gratis voor leden, de dagtochten  
zijn speciaal voor u samengesteld. Op onze kalender staan in 2020 in ieder geval: 

In de volgende uitgave van Zuid&ZO leest u meer over de Zuid&Zo 
Beleefdag 2020. U leest dan ook hoe u zich kunt aanmelden voor 
dit evenement dat voor u als lid gratis toegankelijk is.

www.ledenservicezuidzorg.nl/beleefdag

ZUID & ZO BELEEFDAG 2020
Deze dag draait het om familie. Met zijn allen een  
heerlijk dagje uit. Een dag waarop voor iedereen  
wat te beleven is. U kunt genieten van muziek en 
lekker eten én samen deelnemen aan uiteenlopende 
activiteiten en workshops. Houd 6 september 
dus vrij in uw agenda! 

Datum activiteiten

6 MEI Middagtocht in naar Kermismuseum Soet & Vermaeck.* 

11 MEI Midweek in Hotel de Bonte Wever in Assen, met diverse uitjes in de omgeving. 

19 MEI Informatieavond ‘Leven met Diabetes’ o.l.v. topsporter Bas van de Goor.* GRATIS

27 MEI Dagtocht over de vier sluizen in de omgeving van Maastricht* 

16 JUNI Algemene Ledenvergadering met Christel de Laat. GRATIS

23 JUNI Dagtocht naar de boerderij van Boer Gijs met een rondrit door de Hoge Veluwe en Ginkelse Heide.* 

6 JULI Dagtocht naar klompenmakerij en rondvaart Biesbosch.

29 JULI Dagtocht naar onder andere het Boerenbondmuseum.

6 SEPTEMBER Zuid&Zo Beleefdag 2020, een dag voor jong en oud, met voor ieder wat wils* GRATIS

27 OKTOBER Ledenavond in Theater De Schalm in Veldhoven.  
Over het thema en de invulling wordt u nog geïnformeerd. 

5 NOVEMBER Een heerlijke dagtocht waar u uw eigen bollenmand leert maken. 

7 DECEMBER Dagtocht met kerststallenroute in het land van Herve met kerstliederen  
in de kerk van Plomblières.

21 DECEMBER  Dagtocht met bezoek aan de Basiliek van Oudenbosch en de grote kerstshow bij  
Intratuin in Halsteren. 

*Over deze uitjes leest u elders in dit magazine meer informatie.

Wanneer: ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020 Waar: EIGENTIJDSERF IN WESTELBEERS

19 mei 2020Theater de schalm,veldhoven.18.30 - 21.30 uur

informatie-avond  

Leven met diabetes
19 mei 2020Theater de Schalm,Veldhoven.18.30 - 21.30 uur

informatieavond 
 

Leven met Diabetes

Bas van de Goor 

‘SPORT EN DIABETES, EEN  
UITDAGING OF EEN OPLOSSING?’ 

Deze voormalig speler van het Nederlands volley-
balteam en winnaar van olympisch goud heeft zelf 
diabetes type 1. Na de diagnose speelde hij nog an-
derhalf jaar op het hoogste niveau voordat hij vanwe-
ge blessures stopte. Hij ervoer dat sport een positief 
effect had op zijn leven met diabetes. Iets dat ook 
wetenschappelijk aangetoond is. Sinds 2006 brengt 
hij met de Bas van de Goor  Foundation mensen met 
diabetes in beweging naar een betere kwaliteit van 
leven en geeft hij inzicht in de beweegredenen van 
de bloedglucosewaarden in ons lichaam.

Jolanthe Helder 

‘LAAT JE NIET LEVEN DOOR  
DIABETES, MAAR LEEF ERMEE.’ 

Jolanthe is sinds 2001 diabetesverpleegkundige. 
Eerst in het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, la-
ter bij  Bosman. Met veel ervaring en verhalen uit de 
 praktijk gaat zij in op de symptomen van diabetes, 
acute  complicaties als hypo’s, goede voorbereiding 
en de keuzes die mensen met diabetes in het dage-
lijks leven moeten maken. 

Aanmelden is mogelijk vanaf 
maandag 23 maart 10:00 uur via 

www.ledenservicezuidzorg.nl/diabetes
of 085 - 82 20 760



BEREIDING
Vet de vorm in met boter en bedek de bodem met bak-
papier. Mix de boter met 240 gr suiker en vanillesuiker 
met een mixer romig. Voeg de eieren een voor een toe en 
mix tot een egaal beslag. Zeef de bloem en bakpoeder 
erbij en mix nog een minuutje door. Verdeel 1/3 van het 
beslag in de cakevorm en daarover 75 gr frambozen en 
blauwe bessen. Herhaal dit nog een laag en dek tenslotte 
af met laatste deel van het beslag. Zet de cake ongeveer 
een uur laag in de oven. Wanneer de cake tijdens het 
bakken donker wordt, dek hem dan tijdens het bakken 
af met aluminiumfolie. 

Voor de topping verwarm je 100 gr bessen en  frambozen 
in een pannetje, samen met de citroensap en 4 eetl. 
( gelei)suiker. Roer en prak het fruit met een vork. Als 
de cake een beetje afgekoeld is, bestrijk je deze met 
dit mengsel en verdeel je er de overige frambozen en 
 bessen over. 

COLOFON Zuid&ZO is een uitgave van  
Ledenservice ZuidZorg 

Oplage: 37.500 ex.
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Alle tarieven zijn onder voorbehoud van  
fouten en wijzigingen. 

Dit recept is afkomstig van:

www.leukerecepten.nl/recepten/cake-met-bosvruchten

INGREDIËNTEN
• 150 gr verse frambozen
• 150 gr blauwe bessen 
• 240 gr zachte boter + een beetje  

om in te vetten 
• 1 pakje vanillesuiker 
• 240 gr suiker 
• 3 middelgrote eieren 
• 330 gr bloem
• 1 theelepel bakpoeder
• 1 eetlepel citroensap
• 4 eetlepels (gelei)suiker

MATERIALEN
• Cakevorm van ca. 28 tot 30 cm
• Bakpapier
• Mixer 
• Oven: 175 graden

Geweldig lekker en makkelijk 
recept voor cake met frambozen  
en blauwe bessen.

recept: Cake met bosvruchten 


