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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

'Ook onze plannen werden aange-
past in het belang van de gezond-
heid van onze leden en medewerkers, 
en als gevolg van de regelgeving van 
het RIVM. Achter de schermen werk-
ten we (uiteraard vanuit onze thuis-
werkplekken) door om iets voor u  
te kunnen betekenen. Onder andere 
met onze Opkikkertjes, die u even wat  
ontspanning gaven in een rumoerige 
periode. Daar ontvingen we veel mooie 
reacties op. Bedankt daarvoor! Of met 
de tompouce actie op Facebook waar 
enthousiast aan deelgenomen werd. 
Ook de troubadour die in juni zingend 
langs enkele verzorgingshuizen trok, 
bracht veel plezier. 

We zagen in deze periode ook mooie 
initiatieven ontstaan waarbij mensen 

elkaar helpen. Dat juichen we als  
Ledenservice toe. Heeft u ook een 
mooi idee, maar zoekt u een financi-
eel steuntje in de rug om het waar te  
maken? Laat het ons weten. Met ons  
initiatief ‘Leden voor Leden’ kunnen we 
u misschien verder helpen. 

Gelukkig kunnen veel van onze samen-
werkingspartners stap voor stap weer 
voor u aan de slag. Uiteraard binnen 
de gestelde veiligheidsmaatregelen. 
Laat ons zeker ook weten waar u nog 
behoefte aan hebt. Zo kunnen we ons 
pakket steeds beter invulling geven 
voor onze leden. 

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

LICHTPUNTJES 
IN CORONA  
TIJDEN

ZUID
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WOORD
VAN DE VOORZITTER

VAN DE VOORZITTER

Begin 2020 hadden we een mooi jaar in gedachten voor  
Ledenservice ZuidZorg. Een jaar waarvoor we als vereniging 

volop plannen hadden gemaakt voor onze leden met mooie 
momenten om elkaar te ontmoeten. Helaas nam het jaar 

een onverwachte wending. De uitbraak van het coronavirus 
heeft veel impact. Op de samenleving en misschien ook op u 

persoonlijk. We leven mee met iedereen die op een of  
andere manier door het coronavirus is geraakt. We hopen  

dat we u als ledenservice zuidzorg toch wat kleine  
lichtpuntjes kunnen bezorgen. 

Het Rode Kruis helpt  Het Rode Kruis helpt  
mensen in nood mensen in nood 
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‘Bij ZooParc Overloon leven veel verschillende dieren. 
Groot en klein. Van pinguïns tot apen, van vogels tot tij-
gers en alles wat daartussen zit. Zo woont sinds 2019 ook 
de fossa bij ons, een roofdier uit Madagaskar. En dat is 
aardig uniek. We zijn de enige dierentuin in Nederland 
waar deze fretkat te bezoeken is. 

Deze diversiteit zorgt dat het een leuk park is voor be-
zoekers en het maakt mijn werk bijzonder. Elk dier is 
anders en elke dag brengt iets nieuws. De apen zijn 
bijvoorbeeld erg vermakelijk en de tijgers juist weer 
fel en intens. Een lievelingsdier heb ik niet, maar de 
leeuwen in het park vind ik wel erg leuk. Het is een 
groep van zes broers en je merkt dat deze dieren het 
onderling fijn hebben. Net als in een mensenfamilie 
botst het wel eens, maar zijn ze ook hecht. Ik vind het 
mooi wanneer ik ’s ochtends in het verblijf kom en zie 
dat ze lepeltje-lepeltje-liggend wakker worden.

DIEREN LEREN KENNEN
Het leuke van werken met dieren is dat je ziet dat ze alle-
maal hun eigen persoonlijkheid hebben. De 36 pinguïns 
lijken op elkaar, maar ze hebben elk een eigen karakter. 
Je leert ze echt kennen als je ermee werkt. De dieren 
herkennen de verzorgers ook. Vaak door onze werkkle-
ding. Al herkende een aap mij ook toen ik een keer in 
mijn eigen kleding tussen de bezoekers liep. 

EEN DAG ALS 
DIERENVERZORGER
Mijn dag start hier met het controleren van de gezond-
heid van de dieren en het verzorgen van het ontbijt, 
daarna maak ik verblijven schoon en doe ik diverse klus-
jes. Ik verzorg ook regelmatig een voederpresentatie bij 
de dieren. Voor bezoekers is dat echt mooi om te zien en 
je leert ook waar de dieren van leven. Ik probeer er voor 
mens en dier een mooie dag van te maken totdat de 
dieren weer teruggaan naar hun nachtverblijven. Door-
dat ik in het park rondloop, heb ik veel contact met de 
bezoekers. Ik beantwoord hun vragen over de dieren,  
attendeer ze op bijzondere dingen of wijs ze de weg.’ 

EEN UITJE VOOR  
JONG EN OUD
Bij ZooParc Overloon leven de dieren in een 
zo natuurlijk mogelijke omgeving. Het groen 
opgezette park is zo ingericht dat bezoekers 
dicht bij de dieren kunnen komen. Men kan 
op verschillende manieren op ontdekkings-
tocht. Een mooie route loopt dwars door het 
park, met een pad dat ook goed begaanbaar 
is voor mensen die minder goed ter been 
zijn. Speciaal voor kinderen zijn er avontu-
renpaadjes met obstakels. Men kan ook het 
park verkennen door de voederpresentaties te 
volgen die op verschillende plekken en tijden 
plaatsvinden. Een andere optie is om via een 
speurtocht langs de dieren te gaan. Kortom 
een leuk uitje voor jong en oud, met voor 
ieder wat wils! 
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Zooparc Overloon

max werkt met diverse 
diersoorten 

IN THE
PICTURE

Al toen hij vier jaar oud was, wist hij dat hij later 

met dieren wilde gaan werken. Inmiddels is Max 

Kronier 26 jaar en heeft hij deze jongensdroom 

waargemaakt. Hij werkt als dierenverzorger in 

ZooParc Overloon. Een uniek dierenpark dat u 

als lid van Ledenservice ZuidZorg met 25% kor-

ting* kunt bezoeken. Max vertelt wat zijn werk  

en het ZooParc zo leuk maken. 

Max Kronier 
DIERENVERZORGER BIJ ZOOPARC OVERLOON 
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ZOOPARC OVERLOON IS WEER OPEN VOOR BEZOEK. 
KIJK OP WWW.ZOOPARC.NL VOOR DE MAATREGELEN 
DIE GELDEN VOOR EEN VEILIG DAGJE UIT.

* Korting geldt voor voor max. 6 personen per pas.



zet zich in voor:

Cultuur 
Overdag 

leden voor ledenvoor leden

‘Wie wil de mogelijkheid en belangstelling on-
derzoeken om overdag culturele activiteiten te 
organiseren? Dit oproepje las ik vier jaar terug in 
een krant in Nuenen. Maatschappelijk werk signa-
leerde een behoefte hieraan, want niet iedereen 

wil of kan 's avonds de deur uit. Het bericht  
prikkelde me. Nadat ik na 30 jaar om fysieke 
reden mijn vrijwilligerswerk in de sociaal maat-
schappelijke sector had moeten neerleggen, was 
het fijn weer voor iets te betekenen voor mensen. 

ZO
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Met hun Leden voor Leden initiatief f inancierden zij 
een optreden van het Eindhovens Gemengd Koor  
Ascolta in februari. De theaterzaal zat vol, mensen wa-
ren blij verrast. Dit enthousiasme geeft veel voldoe-
ning en stimuleert mij om een steentje bij te dragen 
aan het voortbestaan van dit mooie initiatief.’

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 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.

Na een brainstorm met een groepje belangstellenden 
besloten we te starten onder de naam Cultuur Overdag. 
De eerste f ilmvoorstelling was meteen een succes. Met 
een enquête brachten we in kaart wat de wensen waren.  
Zo groeide het programma. Naast een maandelijkse f ilm 
organiseren we regelmatig concerten, voorstellingen,  
lezingen, boekpresentaties en activiteiten. Ook op zon-
dagmiddag. De toenemende belangstelling stimuleert 
nog steeds dezelfde groep vrijwilligers. In verschillen-
de werkgroepen werken we aan een mooi programma, 
waarbij het streven is om de toegangsprijzen vriende-
lijk te houden. Een uitdaging, want er is geen subsidie 
of vaste bron van inkomsten. Gelukkig zijn er bijdra-
gen van externe partijen, zoals Ledenservice ZuidZorg.  

ine van opstaline van opstal
 

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

ZUID

JOYCE GRASSKAMP 
WANDELT MET OUDEREN 
MET DEMENTIE
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VOOR
ELKAAR

‘Door een straatgenoot werd ik nieuwsgierig naar 
vrijwilligerswerk. Sindsdien wandel ik elke week met 
ouderen met dementie. En als het regent? Dan blijven 
we binnen en zingen we liedjes van vroeger.

Hier in de buurt heb je mooie 
plekjes waar je kunt wandelen; 
het Gat van Waalre, het oude 
Sint-Willibrorduskerkje of de 
vlindertuin.  
We passen onze route altijd aan de ouderen aan. Sommigen zijn 
wat slechter ter been en dan maken we een kleiner rondje. Als 
onze collega-vrijwilliger van negentig meeloopt, houden we daar 
natuurlijk ook rekening mee. In het zonnetje rusten we graag op 
het bankje bij de speeltuin. Het zien en horen van spelende kinde-
ren maakt ze vrolijk! 

Ik geniet van de buitenlucht, van de verhalen die de ouderen met 
me delen en van die stralende lach op hun gezicht. Daar word ik 
gelukkig van!’
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'Een frisse neus halen, 
dat doet goed'

De redactie van Zuid&ZO sprak Joyce voor de RIVM-maatregelingen van toepassing  
waren. De wandelingen werden daarna stilgelegd, en helaas was het ook niet mogelijk  
om persoonlijk contact te houden. Om de mensen een hart onder de riem te steken  
stuurde Joyce kaartjes. We hopen dat op het moment dat dit magazine verschijnt  
iedereen snel weer kan genieten in de buitenlucht. 



‘Wat is er mooier dan van je hobby je 
beroep maken? Van jongs af aan ben ik al 
bezig met dansen. Ik kan er mijn energie in 
kwijt en mijn hoofd bij leegmaken. Dansen 
is voor alle leeftijden en iedereen kan het. 

Toen ik drie jaar was en druk springend door de woon-
kamer danste, leek het mijn moeder verstandig om 
een proefles te nemen. Jaren later ben ik nu fulltime 
werkzaam op de dansschool en leer ik het anderen. 
Die kleintjes vind ik zó leuk, zo eerlijk en spontaan. 
Naast mijn baan bij DéDé Dance vorm ik een enter-
tainment duo samen met mijn beste vriend Mikey. 
We enthousiasmeren kinderen om te dansen en te 
bewegen. Wil je Mikey & Megan ontmoeten? Kijk dan 
eens op onze Facebook of Instagram pagina.’ 

Inge Megens is vrijwilliger bij  
de Brabantsedag in Heeze

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

‘Ik maak jongeren bewust van hun verant-
woordelijkheid en stimuleer ze hun eigen 
doelen te bereiken. Voetbal is een belang-
rijk onderdeel en de verbindende factor, 
maar niet het doel op zich.
 
PSV United is een initiatief van de PSV Foundation, 
de maatschappelijke organisatie achter PSV. Op dit  
moment train ik twee groepen tussen de tien en veer-
tien jaar. Dat ik met voetbal kinderen kan helpen, is 
voor mij als een droom die uitkomt! Op een positieve  
manier leren ze discipline, respect en samenwer-
ken. Het is mooi om te zien dat de jongeren meer 
zelfvertrouwen en een positiever zelfbeeld krijgen. 
Daarnaast zijn ze beter in staat hun eigen doen en 
laten onder de loep te nemen. Wanneer mijn missie 
geslaagd is? Als de jongeren zelf in staat zijn uitdagin-
gen op een positieve manier aan te pakken!’

 

‘Bij Eindhoven Doet adviseer en train ik  
vrijwilligersorganisaties. Daarnaast wil ik  
zo veel mogelijk mensen inspireren om  
vrijwilligerswerk te doen. 

Eindhoven Doet is het expertisecentrum voor vrijwil-
lige inzet bij organisaties. We bieden ondersteuning 
en faciliteren een vacaturebank en vrijwilligersapp. 
Voor vrijwilligers is het belangrijk dat wat ze doen ple-
zier oplevert. Tenslotte leveren ze er vrije tijd voor in. 
Ze verdienen aandacht binnen de organisatie en za-
ken moeten goed geregeld zijn. Ik help organisaties 
om precies daarvoor te zorgen! De vrijwilligers en vrij-
willigersorganisaties die ik ontmoet, zijn energiek en 
ontzettend positief. Daar word je toch blij van?! Dus 
waarom zou je je niet als vrijwilliger aansluiten bij zo’n 
zinvolle organisatie?’

4 
KORTE
VERHALEN
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Dansen staat centraal in het 
leven van Megan Aerdts 

Diana van den Eijnden zet zich in 
voor vrijwilligersorganisaties
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Pleun Broeksteeg brengt de bal 
aan het rollen 

‘Iedereen 
kan 

dansen’

‘Vrijetijds- 
besteding  
moet leuk  

zijn!’

‘Trots  
op de 

Brabantse-
dag’

‘Plezier 
staat 

voorop’ 

In deze verhalen vertellen mensen meer  
over hun werk en hobby en waarom zij zich  
hiervoor inzetten.
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’Uitleggen wat de Brabantsedag precies 
inhoudt, is bijna niet mogelijk. Je moet het 
echt zelf een keer ervaren. Als klein meisje 
stond ik samen met mijn ouders altijd langs 
de zijlijn om naar deze theaterparade te kij-
ken en zo’n zeven jaar geleden begon ik als 
vrijwilliger. Helaas gaat het dit jaar niet door.

Tijdens mijn studie Communicatiemanagement, 
zag ik een vacature voorbijkomen voor de marketing 
& PR werkgroep van de Brabantsedag. Ik leer veel 
van de verschillende professionals die hier als vrijwil-
liger aan het werk zijn. Via deze weg kan ik dus het 
nuttige met het aangename combineren. Met zo’n 
16 verschillende wagens, 150 vrijwilligers in de werk-
groepen en 3.000 betrokken Heezenaren om alles in 
goede banen te leiden, ben ik een trotse Heezenaar 
om verbonden te zijn met de Brabantsedag.’ 



Stichting 
Move 

‘In 2009 is Stichting Move opgericht in Utrecht als 
studenteninitiatief en inmiddels uitgegroeid naar 
tien grote studentensteden. Vanaf oktober 2017 
zijn we ook actief in Eindhoven.’ Aldus Maartje van 
Gelder, projectcoördinator in Eindhoven. ‘In okto-
ber 2017 begon ik als trainée voor 12 uur per week 
om Stichting Move in Eindhoven op de kaart te zet-
ten, inmiddels werk ik er fulltime.

LOPENDE PROJECTEN
Op dit moment is er een aantal projecten actief in 
Eindhoven. Een project dat dat begin dit jaar is af-
gerond, is een samenwerking tussen Basisschool 
‘t Startblok en studenten van de Technische Uni-
versiteit Eindhoven (TU/e). Kinderen kwamen na 
verkenning in de wijk tot de conclusie dat zowel 
jonge als oudere mensen niet veel buiten kwamen 
en ook meer konden beweging konden gebruiken. 
Ook op het gebied van onderling contact waren er 
verbeteringen mogelijk. Ze kwamen tot een oplos-
sing hiervoor en bedachten een route door de wijk 
met bordjes waarop weetjes over de wijk staan en 
diverse bewegingsoefeningen die mensen vrijblij-
vend kunnen volgen. De kinderen hebben de in-
houd en uitvoering helemaal zelf bedacht en de 
bordjes zelf gemaakt. We hopen dat iedereen er 
snel weer veilig gebruik van kan maken.

LEREN VAN ELKAAR
Al onze studentenvrijwilligers krijgen een didac-
tische training om te leren hoe ze met een groep 
kinderen moeten omgaan, een technisch student 
is namelijk nog geen leraar. Voor de kinderen zit 
in ieder Move-project ook een uitstapje naar het 
studentenleven. Voor deze kinderen was dat een 
dagje meekijken bij de TU/e. Ze keepten tegen een 
heuse voetbalrobot, dat maakte veel indruk.’
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Interview
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Maartje van Gelder zet zich als projectcoördinator voor Stichting Move in om 
kinderen in aandachtswijken dezelfde kansen te geven als andere leeftijdsge-
nootjes. Zij koppelen kinderen aan studentenvrijwilligers voor het opzetten 
en uitvoeren van uiteenlopende projecten die ze zelf bedenken. Zo ontdekken 
kinderen welke invloed ze zelf hebben op hun directe leefomgeving. Maartje van Gelder

projectcoördinator Eindhoven

SAMEN

BEDACHTEN WE 

EEN ROUTE DOOR 

DE WIJK
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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

10% korting op het tarief. 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

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

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

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

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 + 1 jaar gratis batterijen  
bij een nieuw hoortoestel. 
10% korting op accessoires. 

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

€ 12,50 korting op de eerste order, 5% kor-
ting op volgende orders. De was wordt gratis 
gehaald en gebracht. Schoon thuisbezorgd 
binnen 48 uur. Check online de beschikbaar-
heid op uw adres.

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

KAPPER AAN HUIS Speciale ledenacties en 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

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

T  040 - 88 06 581
E info@demaaltijdservice.nl
I www.demaaltijdservice.nl

TARIEVEN & KORTINGEN

Ledenservice zuidzorgLedenservice zuidzorg pakt uit
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LEES VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA  >

MET EEN UITGEBREID DIENSTENPAKKET

Sommige partners hebben maatregelen getroffen i.v.m. het coronavirus. U kunt op de website van de partners de 
meest actuele informatie vinden.



‘Ik was betrokken vanaf het eerste moment 
dat de Ledenservice doorging als zelfstandi-
ge ledenorganisatie in 2018. Met mijn  
ervaring werd ik kwartiermaker om dit in 
goede banen te leiden. Het was een periode 
waarin we opnieuw bekeken hoe de vereni-
ging kon bijdragen aan het welzijn en geluk 
van haar leden. 

Ons uitgebreide pakket van samenwerkingen met 
uiteenlopende partners is daar het resultaat van. Ook 
ontmoeting is een belangrijk speerpunt. Het is mooi 
om te ervaren dat onze ledenbijeenkomsten altijd 
drukbezocht worden en om te zien dat het aantal  
activiteiten snel groeide. Helaas legde het coronavirus 
dit stil. We hopen dat het snel weer veilig kan worden 
opgepakt.  

Het samenwerken met mensen voor mensen geeft 
me veel energie. Ik vind het dan ook jammer dat ik 
sinds april 2020 niet meer actief kan zijn als bestuurs-
lid bij de Ledenservice. Door mijn nieuwe baan in het 
noorden van het land is de afstand helaas te groot. Met 
mijn afscheid is er wel weer behoefte aan nieuwe leden 
die zich willen inzetten voor andere leden binnen deze 
mooie vereniging. Als bestuurder of in de ledenraad.  
Is het iets voor u? Neem dan contact op met de voor-
zitter via hermien.bakker@ledenservicezuidzorg.nl of  
085 - 82 20 760.’
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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

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

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 
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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Aangepaste planning
Dit voorjaar hadden we voor onze leden diverse 
mooie activiteiten gepland, zoals dagtochten, de 
Algemene Ledenvergadering met Christel de Laat, 
een bijeenkomst van Raadzaam Advies én een in-
formatieavond ‘Leven met diabetes’ o.l.v. topspor-
ter Bas van de Goor. Helaas konden deze door het 
coronavirus niet doorgaan. 

Voor september stond de Zuid&Zo Beleefdag op de agenda. 
Een dag vol muziek, lekker eten en uiteenlopende  
activiteiten voor jong en oud. Ook dit evenement hebben 
we afgelast. Zodra het weer mogelijk is, zullen we proberen 
deze activiteiten opnieuw op de agenda te krijgen voor 
u. Houd onze website in de gaten of schrijf u in voor onze 
nieuwsbrief via www.ledenservicezuidzorg.nl/nieuwsbrief 
om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Oud bestuurslid 

Ledenservice  

ZuidZorg

ZUID

Uw gezondheid wordt door meer  
bepaald dan alleen uw lichamelijke  
conditie. Hoe gelukkig u zich voelt, speelt 
ook een rol. Het blijkt dat mensen meer 
geluk ervaren als zij regelmatig contact 
hebben met anderen en deelnemen aan 
activiteiten. Ergens bij horen, kunnen 
rekenen op elkaar, dat voelt goed.  
Kortom meetellen en meedoen. Dat kan 
op verschillende manieren. De originele 
initiatieven die tijdens de coronacrisis 
ontstonden, lieten zien dat afstand  
geen belemmering hoeft te zijn. Ook 
Ledenservice ZuidZorg vindt meedoen 
belangrijk. Voor Eduard Kerssemakers, 
oud-bestuurslid was dit een van de  
redenen waarom hij als vrijwilliger zijn 
steentje bijdroeg aan Ledenservice  
ZuidZorg. 

WERKEN  
MET 
MENSEN  
EN VOOR 
MENSEN  
geeft me 
energie!

EDUARD  

KERSSEMAKERS
 



INTERVIEW
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Inzet van  
vrijwilligers

MAGAZINE LEDENSERVICE ZUIDZORG - 2E JAARGANG UITGAVE 2 ZO

17

Zowel in Nederland als in het buitenland 
staat het Rode Kruis klaar voor mensen in 
nood. De hulp die zij biedt, varieert van het 
prikken van blaren bij de Vierdaagse tot hulp 
die nodig is in een noodsituatie, zoals de uit-
braak van het coronavirus. Met het grootste 
vrijwilligersnetwerk van de wereld is er altijd 
iemand van het Rode Kruis in de buurt.  
In de omgeving Eindhoven is Rode Kruis  
Brabant-Zuidoost actief. Ynte Boskman  
is hier Coördinator Noodhulp.

In actie tegen  
het coronavirus
‘De uitbraak van het coronavirus is een uniek scena-
rio. Steeds opnieuw kijken we welke hulp nodig is en 
hoe we die het beste kunnen invullen. Er komen veel 
vragen binnen bij de landelijke hulplijn. Die worden 
doorgespeeld naar de verschillende districten. 

Bij het Rode Kruis Brabant-Zuidoost doen we veel 
boodschappen voor mensen die zelf geen onder-
steunend netwerk hebben. Of waarbij de mensen 
die hen normaal helpen dat nu ook niet meer kun-
nen door het coronavirus. Ook hebben we een team 
vrijwilligers dat een of twee keer per week mensen 
belt voor een luisterend oor. Het aantal aanvragen is 
goed te behandelen. We merken dat er veel eigen 
initiatieven ontstaan in de regio. Buren die voor el-
kaar klaar staan in deze tijden, vangen al veel op. 

Een luisterend oor  
in coronatijd

Ynte Boskman,  
Coördinator  

Noodhulp

Het Rode 
kruis 
helpt  
mensen  
in nood

Daarnaast hielpen de vrijwilligers van het Rode Kruis  
Brabant-Zuidoost met het verzamelen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen, zoals mondkapjes, schorten en 
handschoenen. Dit werd landelijk geregeld, maar als er 
iemand in onze regio iets aan te bieden had en niet in 
de gelegenheid was dit zelf te brengen naar een verza-
melpunt, werden vrijwilligers ingezet om dit op te halen. 

Achter de schermen gaan voorbereidingen door om 
ook op andere vlakken hulp te bieden als dat nodig 
is. Denk aan ondersteunende taken, die ervoor zorgen 
dat zorgmedewerkers beter hun werk kunnen doen. 

BURGERHULPNETWERK 
Naast getrainde vrijwilligers heeft het Rode Kruis in  
Nederland een oproepnetwerk van ongetrainde vrij-
willigers: Ready2Help. Dit netwerk bestaat uit ruim 
70.000 mensen. Mensen die zich aansluiten, steken 
hun handen uit de mouwen als er in hun buurt nood 
aan de man is. ‘Tijdens de uitbraak van het coronavirus 
meldden veel mensen zich aan voor Ready2Help’, ver-
telt Ynte. ‘Meer dan normaal. We zijn blij met al deze 
extra helpende handjes in deze moeilijke tijden.’+

+

READY2HELP
Om Ready2Helper te worden, hoeft u geen speci-
ale training te volgen of vaardigheden te bezitten. 
Noodsituaties zijn niet te voorspellen, waarvoor en 
wanneer uw hulp nodig is dus ook niet. Tijdens de 
coronatijd doen veel Ready2Helpers boodschap-
pen voor iemand die dat zelf niet kan. In andere 
tijden kan het gaan om zandzakken stapelen bij het 
dreigen van een overstroming, het helpen zoeken 
bij een vermissing of het in de gaten houden van 
kwetsbare ouderen en het uitdelen van ijsjes tijdens 
extreme hitte. Als u zich aanmeldt, krijgt u een  
berichtje wanneer uw hulp nodig is in uw omgeving.  
U hoort om wat voor soort hulpactie het gaat, en 
wat u hiervoor moet kunnen. Past de gevraagde 
hulp bij u, dan kunt zich voor de betreffende  
hulpactie aanmelden. Kijk op www.rodekruis.nl  
als u meer wilt weten of als u zich wilt aanmelden. 

+ +
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GOED VOORBEREID
Als u weet wat u moet doen in een noodsituatie, bent u 
veiliger. ‘Jezelf voorbereiden op een pandemie als coro-
na is echter lastig’, geeft Ynte aan. ’De gevolgen, en dus 
wat je kunt doen, zijn vooraf niet te overzien. Maar voor 
kleine en grote noodsituaties in en om huis, kan een 
goede voorbereiding een verschil maken.’ 

Dat bevestigt Susan Langermans, Projectleider Goed 
voorbereid bij Rode Kruis Brabant-Zuidoost. ‘Persoonlij-
ke noodsituaties kunnen uw leven namelijk ingrijpend 
veranderen. Denk aan de impact van extreem weer, 
brand, vallen, inbraak of babbeltrucs. Voor veel situaties 
vindt u op de website van het Rode Kruis handige tips. 
Daar leest u bijvoorbeeld wat kunt u doen bij onweer 
of hoe u vallen kunt voorkomen. Tevens heeft het Rode 
Kruis een workshop waarin u leert bepaalde risico’s in 
de directe leefomgeving te voorkomen. Ook leden van 

Ledenservice ZuidZorg kunnen deze volgen bij Rode  
Kruis district Brabant-Zuidoost. Op www.rodekruis.nl/ 
brabant-zuidoost vindt u altijd de meest recente  agenda. 
In de coronatijd is deze uiteraard ook aangepast.’ 

‘De Rode Kruis contactcirkel kan u daarnaast helpen om 
u zekerder te voelen’, vertelt Susan verder. ‘Ook buiten 
crisistijd geeft het een veilig gevoel als u weet dat er ie-
mand op u let. Bij de contactcirkel belt u elke dag even 
met iemand in de groep of stuurt u een berichtje (en an-
dersom). Lukt het niet om contact met een persoon uit 
de groep te maken, dan alarmeert de cirkel iemand om 
even een kijkje te gaan nemen. 

Door goed voorbereid te zijn, creëert u een veilige thuissi-
tuatie. Als problemen zich echter opstapelen en er geen 
overzicht is, is een extra steuntje in de rug nodig. Met het 
project Preventief Woonbeheer (PWB) bekijkt het Rode 
Kruis dan samen hoe dingen aangepakt kunnen worden.’

EERSTE  HULP HULP  
U leest in dit artikel op welke manier het 
Rode Kruis hulp biedt aan mensen in nood. 
Maar weet u ook wat u zelf kunt doen als 
er iets gebeurt? Bijvoorbeeld als uw partner 
in zijn vingers snijdt of als een fietser wordt 
aangereden? Met de juiste handelingen redt 
u levens en voorkomt u erger! Het Rode Kruis 
leert u om eerste hulp te verlenen als dat 
nodig is. Via het Rode Kruis district  
Brabant-Zuidoost kunt u ook diverse  
EHBO- en reanimatiecursussen (online)  
volgen. Vaak worden deze vergoed door  
uw zorgverzekeraar. En kent u de EHBO-app 
voor op uw telefoon al? Deze vertelt voor 
veelvoorkomende EHBO-situaties stap  
voor stap wat u kunt doen. U vindt hem 
in de app-store op uw telefoon. 

vervolg interview

puzzel Puzzel mee en maak kans op  
één van de 10 verrassingspakketten.

1 K

2

3

4 R L

5

6 I

7

8

9 9 9

10 R R

11 N

12 T

13

14 H

15 S

16 M E

De oplossing van de puzzel in de 
vorige editie van Zuid&ZO was: 
Positieve gezondheid!

Rode Kruis  
Brabant-Zuidoost

(040) 244 33 11
 info.brabantzuidoost@rodekruis.nl 
www.rodekruis.nl/brabant-zuidoost

Willem van Konijnenburglaan 6
5613 DW EINDHOVEN

+

De winnaars hebben persoonlijk bericht 
gehad. Veel plezier met uw gewonnen 
cadeaubon van Coppelmans.   

1 Tegenovergestelde van modern.
2 Iemand die lange tijd onbetaald zorg verleend.  

Vaak voor iemand met wie hij/zij een persoonlijke  
band heeft.

3 Bij wie kun je gehoorapparaten laten aanmeten? 
4 Iemand die uit vrije wil werkzaamheden verricht,  

buiten een vast dienstverband.
5 Een arts die is gespecialiseerd in de behandeling  

van kinderen. 
6 Tegenovergestelde van ontmoedigen.
7 Wat is de achternaam van het bestuurslid dat aftreed?  

(Tip: Lees op pagina 15). 
8 Welke stichting in deze editie koppelt kinderen  

uit kansarme wijken aan studenten?

9 Een spel waar spelers afgeroepen nummers moeten 
afstrepen op een kaart.

10 Het virus dat dit jaar ons leven veranderde.
11 Wat is de verzamelnaam van ruim 50 ziektes, waarbij  

de hersenen informatie niet meer goed kunnen  
verwerken? 

12 Periode waarin je vrij bent van verplichtingen zowel  
op school als werk.

13 Welk leuk dierenpark bevindt zich in Overloon?
14 Een plek waar boeken verzameld staan die je kunt 

lezen, maar ook mag lenen.
15 Haver- of herfstmaand.
16 Over welk product van Vegro krijgt u in deze uitgave 

tips van Marian? De …..... Seniorensmartphone.
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Stuur uw oplossing voor 17 augustus 2020 in via onze website:  www.ledenservicezuidzorg.nl/puzzel
of per post naar Ledenservice ZuidZorg, Gebouw Microlab, Kastanjelaan 400, 5616 LZ, Eindhoven. 

Susan Langermans, Projectleider Goed voorbereid



‘Ik werk als kinderarts in het 
Maxima Medisch Centrum (MMC). 
Dat is dankbaar werk. Elke dag 
zet ik me met veel enthousiasme 
in voor kinderen en hun ouders. 
De zorgen die het met zich mee-
brengt, kan ik gelukkig goed van 
me afzetten als ik vrij ben. Ik vind 
het dan heerlijk om te zingen in 
koor van Ameezing Eindhoven. 
Daar word ik blij en gelukkig van. 
Bij elke repetitie doe ik weer volop 
energie op voor alles wat op mijn 
pad komt.

Meer dan alleen zorg
Ik werk veel met kinderen met het syn-
droom van Down. Naast de medische 
zorg die nodig is, geven mijn collega’s 
en ik ook veel adviezen. Samen met hun 
ouders proberen we hen zo zorgeloos 
mogelijk op te laten groeien en te laten 
meedraaien in de maatschappij. Daar 
wordt al jaren op alle mogelijke manie-
ren in geïnvesteerd en de resultaten zijn 
er ook naar. De gemiddelde leeftijd en 
kwaliteit van leven van een persoon met 
het syndroom van Down zijn flink geste-
gen de afgelopen decennia. En dat komt 
niet alleen door de medische hande-
lingen in de zorg. De resultaten die we 
bijvoorbeeld boeken op het gebied van 
spraak- en taalontwikkeling spelen naar 
mijn idee ook een grote rol hierbij.  

Vinus Bok 
Kinderarts  & 
zanger in een 
koor

AMEEZING 
EINDHOVEN
Normaal gesproken wordt het gra-
tis evenement Ameezing Eindhoven 
elke derde vrijdag van september op 
het Stadhuisplein in de stad georga-
niseerd. In 2020 zal het evenement 
als gevolg van het coronavirus helaas 
niet plaatsvinden. 

ZUID ZO
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INTERVIEW
‘Acceptatie is  
een startpunt’
De zorg en begeleiding van kinderen en hun ouders 
biedt me uitdaging. Elk kind en elke situatie is an-
ders. Maar wat ze gemeen hebben, is dat elke ouder 
het beste voor zijn kind wil. Het begint met accep-
tatie van de situatie. Van daaruit kunnen we verder 
komen. Kinderen weten vaak niet beter en nemen 
de situatie als uitgangspunt. Voor ouders is dat soms 
lastiger. Zij moeten eerst van de onbezorgde roze 
wolk afkomen. Als het gaat om een kind dat bescha-
digd is op latere leeftijd, is voor kinderen en hun ou-
ders begeleiding van een psycholoog heel waardevol 
in dit proces. Zaken accepteren zoals ze zijn en daar 
het beste van maken, is niet alleen belangrijk voor 
mijn patiënten. In het dagelijks leven heeft eigenlijk 
iedereen daar mee te maken. 

De kracht van samen
Door samen te werken kom je tot de beste resulta-
ten. Dat merk ik op mijn werk, waar ik samenwerk 
met ouders, kinderen en collega’s, maar ook in mijn 
hobby bij het koor van Ameezing Eindhoven. Elk jaar 
weten we met elkaar en samen met het publiek weer 
een fantastisch festival neer te zetten. 

Zingen in groepsvorm is een fenomeen dat al heel 
lang bestaat. Het geeft plezier en energie én verbindt 
mensen. Denk maar aan het zingen van het volks- of 
het clublied bij een sportwedstrijd of zingende solda-
ten om de moed erin te houden. Samen zingen is ook 
het succes van het evenement Ameezing Eindhoven. 
Mensen komen samen op het Stadhuisplein in Eind-
hoven en de circa 10.000 bezoekers zingen mee met 
bekende hits. Dat is niet alleen indrukwekkend, het is 
vooral heel erg gezellig. 

De interactie tussen het koor en het publiek zorgt dat 
ik enthousiast ben over dit event en met veel plezier 
naar de wekelijkse repetities ga. Helaas kan ik door 
mijn drukke baan niet heel veel meer taken op me 
nemen om het festival mede mogelijk te maken.  
Gelukkig zijn er heel veel andere vrijwilligers die het 
samen oppakken om er iets moois van te maken.  
Het is een gratis festival. Ik hoop dat iedereen hier in 
2021 weer kan meezingen en genieten.’

‘zingen 
geeft me
energie'
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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
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Zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en  
uw eigen leven blijven regelen. Dat wil toch iedereen?  
FocusCura biedt technologische oplossingen die veel ouderen  
en chronisch zieken daarbij ondersteunt. Zij brengt koude techniek 
en warme menselijke zorgverlening samen.

Even voorstellen: 

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

www.focuscura.com

CONTRACT 
AFSLUITEN

Als u het contract afsluit, bepaalt u zelf met wie de 
zorgcentrale in geval van nood contact opneemt. 
Kiest u voor sociale alarmering dan bellen ze een 
van uw kinderen, buren of een andere mantelzor-
ger. Kiest u voor professionele alarmering dan is 
dit een professionele zorgverlener van een thuis-
zorgorganisatie. Na een druk op de knop weet u 
dat u geholpen wordt. Dat is een fijn idee. 

Personenalarmering is dus niet alleen voor men-
sen met een zorgbehoefte. Het zorgt ook voor een 
veilig gevoel, voor zowel uzelf als uw naasten. Een 
ongeluk zit immers in een klein hoekje.

PERSONEN-
ALARMERING 

Een van hun belangrijkste producten is personen-
alarmering. U draagt hierbij een alarmknop als ket-
ting om u hals of armband om uw pols. Gebeurt 
er iets, dan heeft u met één druk op knop contact 
met medisch geschoolde zorgcentralisten. Zij zijn 
24 uur per dag 7 dagen per week bereikbaar en 
zorgen dat u de benodigde hulp krijgt. 

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 Simphone senioren smartphone. 

Simphone 4 
SENIOREN 
SMARTPHONE
 
€ 279,-

10% EXTRA KORTING 
 VOOR LEDEN

Bijna iedereen heeft een smartphone tegenwoordig.  
Het is een middel om in contact te blijven met anderen.  
Toch vinden veel senioren zo’n ‘slimme telefoon’ lastig in  
gebruik. De knopjes zijn klein en er is zoveel mogelijk  
dat mensen door de bomen het bos niet meer zien.  
De Simphone 4 senioren smartphone biedt uitkomst.

Marian Smetsers: ‘De gebruiksvriendelijkheid gaat verder dan alleen de 
grotere knoppen. De telefoon werkt ook met een overzichtelijk menu. Een 
ander groot voordeel is dat u hulp van de SimCoach kunt krijgen. Als u deze 
belt met uw vraag kan de Simcoach meekijken op uw telefoon en zaken uit-
leggen of in orde maken. Met de Simphone 4 kunt u uiteraard bellen en be-
richten sturen. Ook foto’s maken, e-mailen, spelletjes spelen of internetten 
is mogelijk. U kunt er alle apps (programmaatjes) op plaatsen die u handig 
vindt. Gebruik bijvoorbeeld de agenda om u te herinneren aan afspraken of 
het innemen van uw medicijnen. 

Wanneer het toestel wordt aangeschaft om in geval van nood iemand 
te kunnen bereiken, is het een optie om een alarmknop toe te laten voe-
gen door de fabrikant. Wanneer de gebruiker deze knop indrukt, krijgt de  
mantelzorger automatisch een sms-bericht waarin ook de locatie van de 
gebruiker gedeeld wordt. Dat geeft een veilig gevoel.  

Kortom een toestel dat inspeelt op de wensen die veel senioren hebben.  
Bij de Vegro winkel adviseer ik u graag en natuurlijk zorg ik ervoor dat u met 
een werkend toestel naar buiten gaat!’

MARIAN SMETSERS 

personenalarmering Gewoon eenfijn idee

Is personenalarmering ook iets voor u? Kijk op  
www.focuscura.com voor meer informatie.

ZUID



BEREIDING
Schraap het merg uit het vanillestokje en breng dit sa-
men met 400 ml slagroom, suiker en het vanillestokje 
aan de kook. Laat 15 minuten zachtjes koken. Bestrijk de 
springvorm met een dun laagje olie en bekleed eventu-
eel de bodem met bakpapier. 

Maak ondertussen de bodem van de taart. Verkruimel 
de koekjes en smelt de boter. Meng dit door elkaar en 
verdeel het mengsel over de bodem van de springvorm. 
Druk ze aan met de bolle kant van een lepel zet het in 
de koelkast. Week de gelatine in een kommetje koud 
water. Verwijder het vanillestokje uit de room en roer de 
zachte gelatine erdoor. Laat de room afkoelen op kamer-
temperatuur en zet dit daarna een half uurtje in de koel-
kast totdat het mengsel begint op te stijven. Klop de rest 
van de slagroom stijf met een mixer. Roer de opgestijfde 
vanilleroom los met een garde en meng de opgeklopte 
slagroom erdoor. Schep het mengsel op de koekbodem.
 

TOPPING
Verwarm voor de topping ongeveer 100 gram aardbei-
en in een pannetje met het water, citroensap en suiker.  
Pureer de aardbeien als ze zacht zijn met een vork of in 
een keukenmachine. Los de gelatine op in de warme 
aardbeienpuree, laat wat afkoelen en verdeel over de 
panna cotta taart. Maak met een mes of satéprikker figu-
ren. Laat de taart minimaal 4 uur opstijven in de koelkast. 
Maak het daarna af met de rest van de verse aardbeien. 
Bestrooi eventueel met een beetje poedersuiker. 

COLOFON Zuid&ZO is een uitgave van  
Ledenservice ZuidZorg 

Oplage: 36.100 ex.

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

Fotografie: diverse fotografen.

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

INGREDIËNTEN
Voor de basis
• 1 vanillestokje
• 750 ml slagroom
• 8 blaadjes gelatine
• 90 gr boter
• 160 gr koekjes
• 5 eetlepels suiker
• Paar druppels olie 

Voor de topping
• 400 gr aardbeien
• 1 eetlepel water
• 1 eetlepel citroensap
• 1 eetlepel suiker
• 2 blaadjes gelatine

MATERIALEN
• Cakevorm van ca. 28 tot 30 cm
• Bakpapier
• Mixer 

Heerlijke taart met krokante  
koekbodem en vanilleroom  
met verse aardbeien.

recept: Panna cotta taart met aardbeien 


