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Onze  
Klusvrouwen 
Esther en Nicole klussen  
bij mensen thuis

Speelgoed  
voor ieder kind
Hetty en Willy zijn vrijwilliger  
bij Speelcadeau in Eindhoven 

Collectief verzekerd
Lees wat CZ, VGZ en Univé  
voor u kunnen betekenen 



...en nog veel meer!

Vrijwilligers aan het woord: 
Willy en Hetty van Speelcadeau
Willy en Hetty zetten zich in voor Speelcadeau, 
de speelgoedbank van Eindhoven. Samen met 
de andere vrijwilligers willen ze ervoor zorgen 
dat ieder kind kan spelen. 

04

Kijkje achter de schermen:
Onze Klusvrouwen
Esther en Nicole klussen bij mensen thuis en  
vertellen ons hoe ze mensen helpen langer thuis  
te kunnen blijven wonen. 
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Ondernemer met een passie: 
Maria Grijpma
Als je veel bezig bent met zorgen voor iemand in  
je omgeving, heb je weinig tijd voor jezelf.  
Trainster en schrijfster Maria Grijpma deelt met ons 
hoe je als mantelzorger in de plus kan blijven. 

16

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor onze digitale 
nieuwsbrief via www.ledenservicezuidzorg.nl/nieuwsbrief

Redactieadres: 
Ledenservice ZuidZorg
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven

Colofon
Vragen of opmerkingen?  
T 085 - 822 07 60
E info@ledenservicezuidzorg.nl
I www.ledenservicezuidzorg.nl

Zuid&Zo is een uitgave van Ledenservice ZuidZorg

Ondanks de zorg waarmee we dit magazine hebben samengesteld, kan het voorkomen dat de verschafte informatie 
en/of tarieven moeten worden herzien of aangevuld. 

Tekstredactie:  Jake Aerdts, Caroline de Kleijn,  
Angelique van de Pol, Margot Burgering,  
Marianne Versteeg-Smit, Sandra Willemen
Eindredactie, ontwerp, opmaak & illustraties:
Smit Grafische Vormgeving, Eindhoven
Fotografie: Tom van Limpt, Marianne Versteeg-Smit
Drukwerk & verspreiding: Drukkerij Erhardt, Eindhoven 
Oplage: 32.500 exemplaren  

Nieuwe dagtochten! 
Gaat u met ons mee?
Herbeleef nostalgische televisie, waan u in  
de tropen in Zeeland of rijdt mee door  
de westhoek van Brabant. 
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Veel leesplezier! 

"Mensen helpen 
in de breedste zin 

van het woord." 
Karina
Feyen (62)

is vraagbaak voor leden, 
verzorgt de administratie 

en is gek op muziek

Naast mijn werkzaamheden als vraag-
baak voor leden, verzorg ik de financiële 
administratie binnen de vereniging. Na 
38 jaar bij een bank gewerkt te hebben, 
was het vrij vanzelfsprekend dat ik dat 
stukje op mij zou nemen. Mijn motto is 
mensen helpen in de breedste zin van 
het woord: ik vind het fijn om leden te 
informeren of ondersteuning te bieden 
bij vragen over onze diensten. 
Tijdens mijn opleiding voor nalatenschaps-
coach heb ik ervaren dat mijn passie echt 
ligt bij het helpen van mensen, al is het 
maar door te luisteren. Ook zet ik mij al 
jaren in voor diverse andere verenigingen 

door mee te helpen in de organisatie van 
activiteiten. Zo heb ik jaren in de werk-
groep van een kinderkerkkoor gezeten, 
waar activiteiten georganiseerd werden 
voor jong en oud, van een carnavalsfeest 
tot een weekend weg. Mijn vrije tijd be-
steed ik graag aan culturele activiteiten. 
Ik word heel blij van een bezoek aan een 
concert of een museum.

Ik hoop u een keer te spreken of te  
ontmoeten bij een van onze activiteiten! 

Wanneer u met de Ledenservice ZuidZorg belt, dan zou het best kunnen dat u mij 
aan de telefoon krijgt. Door een luisterend oor te bieden en soms door te verwijzen 
naar één van onze partners, hoop ik u een klein beetje te ontzorgen. 
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interview  

Willy (73) en Hetty (70) van Nistelrooij zijn twee van de 36 vrijwilligers en zijn al  
een aantal jaren vrijwilliger bij Speelcadeau, de Speelgoedbank van Eindhoven. 
Samen met oprichtster Wil Driessen vertellen ze over hun werk bij Speelcadeau.

Vrijwilligers aan het woord: Willy en Hetty van Nistelrooij

Willy & Hetty zijn
vrijwilliger bij Speelcadeau:

"Die blije gezichten, 
daar doe je het  

toch voor!"

Van Speelkr8 tot Speelcadeau
Het begon 15 jaar geleden met Stichting 
Speelkr8: een vrijwilligersorganisatie zamel-
de speelgoed in voor kinderen van bijstands-
gezinnen. Van oktober tot november werd in 
een grote hal door 150 vrijwilligers speelgoed 
uitgezocht om dit voor de sinterklaasperio-
de gratis aan te kunnen bieden. Na 10 jaar is 
Speelkr8 ermee gestopt, omdat ze geen op-

volgers konden vinden die dit grootse pro-
ject wilden gaan leiden. Wil, de oprichtster 
van Speelcadeau, heeft toen samen met Ans 
en Anke het werk overgenomen. Zij besloten 
het hele jaar door speelgoed in te zamelen. 
“De locatie was veel te groot,” vertelt Wil, 
“maar gelukkig hebben we al snel in de 
oude basisschool aan de Bloemfonteinstraat 
in Eindhoven een nieuwe plek gevonden.”
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Vrijwilligers aan het woord: Willy en Hetty van Nistelrooij

“In december 2019 kwam ik voor het 
eerst bij Speelcadeau om een paar 
poppen in te leveren,” vertelt Willy. 
“Vrijwilliger Victor leidde mij rond en 
stelde mij voor aan Wil en Ans. Ze vroe-
gen meteen of ik vrijwilliger wilde wor-
den. Dat leek me wel wat! Begin januari 
2020 ben ik begonnen en gebleven.”   

Een huis vol Playmobil
Willy ging meteen hard aan het werk. Hij 
nam  Playmobil mee naar huis om het uit 
te zoeken. “Onze hele huiskamer stond 
ineens vol met Playmobil!” lacht Hetty. 
“We hebben alles schoongemaakt en 
uitgezocht. Ik vond het zo 
leuk dat ik ook vrijwilliger 
ben geworden.” Hetty en 
Willy zitten nu samen op 
de Playmobil-afdeling. 
“Er komt veel Playmobil binnen,” vertelt 
Willy, “maar vaak is het incompleet. Door 
de hoeveelheid onderdelen kunnen we er 
weer een mooie set van maken.”    

De speelgoedexpert
“Mijn vader had vroeger een speelgoed-
winkel,” vertelt Willy. “Samen met mijn fa-
milie heb ik meerdere speelgoedwinkels 
in Eindhoven en Nuenen gehad.” Ook 
na zijn pensioen liet het speelgoed hem 
niet los. Op zolder heeft hij een werk-
plaats, waar hij zelf houten speel-
goed maakt en oud speelgoed 
opknapt. “We waren heel blij 
met hem,” vertelt Wil. 
“Ik zag ook me-
teen wat er beter 
kon,” zegt Willy, 
“dan kwamen er 

zakken met Playmobil of Vtech binnen 
en die gooiden ze leeg in een grote bak. 
‘Gewoon in de zakken laten zitten,’ zei ik 
dan, want het hoort waarschijnlijk bij el-
kaar. Te veel werk om alles uit te zoeken!” 

Van Lego-expert tot poppenmoeder
In de voormalige gymzaal wordt iedere 
week een ander thema uitgezocht. Deze 
week zijn de vrijwilligers houten trein-
sets aan het uitzoeken. Daarna verpak-
ken ze het als een set voor in de winkel. 
Kapotte onderdelen worden door een 
vrijwilliger gerepareerd. Voor het elek-
trisch speelgoed is een technisch team 

aanwezig. De Legosets 
worden door één van de 
oudste vrijwilligers van het 
team uitgezocht. Hij zet 
ze in elkaar en stopt het 

boekje erbij (of het nummer waarmee 
de handleiding op internet kan worden 
opgezocht). Zo kun je zien wat er van de 
set te maken is. Op de poppenafdeling 
maken de poppenmoeders alle poppen 
schoon, wassen en kammen ze de haren 
en voegen ze mooie accessoires toe. “Je 
wilt toch een mooie schone pop cadeau 
kunnen geven?”

  vrijwilliger aan het woord

"Onze hele huiskamer  
  stond ineens vol  
  met Playmobil!"

Vrijwilligers
Koos en
Johan
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Een echte winkelervaring
“Na de eerste lockdown hebben we ervoor 
gekozen geen kinderen meer in de winkel 
toe te laten,” vertelt Hetty, “omdat dat vei-
liger voor de vrijwilligers was. We kwamen 
er toen achter dat dat eigenlijk veel beter 
werkte. Al dat speelgoed is voor kinderen 
overweldigend. Ze willen dan alles bekijken 
en maken de pakketjes soms ook open. “Nu 
kunnen ouders op hun gemak iets uitzoe-
ken,” vult Wil aan.

Een berg met sleetjes in de zomer
Een doorverwezen gezin krijgt per bezoek 
4 punten per kind en mogen Speelcadeau 
tweemaal per jaar bezoeken. Het meeste 
speelgoed is 1 punt waard, voor het wat grote-
re en voor nieuw speelgoed worden 2 punten 
gevraagd. Boeken, puzzels en spelletjes zijn 
gratis. “We willen graag dat er wordt gelezen 
en spelletjes worden gespeeld,” vertelt Hetty. 
“Dat is goed voor de ontwikkeling, zeker voor 
kinderen met een niet-Nederlandse ach-
tergrond. Als je er punten voor vraagt, dan 

kiezen ouders liever iets anders.” Het een is 
populairder dan het ander, maar met bijna al 
het speelgoed wordt wel een kindje blij ge-
maakt. “Behalve die berg sleetjes,” lacht Willy, 
“die komen ze dan zomers brengen, want 
dan ruimen ze de schuur op. En die staan 
dan maar hier. Hopelijk hebben we dit jaar 
sneeuw, dan gaan ze meteen de winkel in.” 

Een bestemming voor alles
 “Als er dingen binnenkomen waar we niks 
mee kunnen,” vertelt Willy verder, “dan 
proberen we er een andere bestemming 
voor te vinden. Puzzels met 3.000 stukjes 
of berglandschappen geven we aan een 
verzorgingshuis hier in de buurt.” “En soms 
komt er iets binnen waar we gewoon de 
ruimte niet voor hebben,” vult Hetty aan, 
“zoals dat speelgoedwinkeltje. Dat staat nu 
in de kinderhoek bij de crisisopvang.”
Tussen stichtingen onderling worden er 
ook spullen uitgewisseld of doorgegeven.  
Stichting Ome Joops Tour uit Arnhem deelt 
speelgoed van Speelcadeau uit aan kans-

interview  

Het  
zaterdagteam  

van Speelcadeau:

 "We zijn een aan- 
vulling op elkaar, maar 

hebben ook veel  
lol samen."
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arme jongeren in Arnhem en omgeving. Ook 
gaat er regelmatig speelgoed naar kinderen 
in de vluchtelingenopvanglocaties in de regio.  

De verhalen achter de spullen
Achter elk stuk speelgoed zit een verhaal. “Zo 
kwamen er laatst twee mannen die geld inge-
zameld hadden met de vriendenclub,” vertelt 
Wil. “Ze kwamen met een auto vol nieuw 
speelgoed en had-
den dat allemaal zelf 
uitgezocht. “Stoere 
mannen met barbies 
en knuffeltjes in hun 
handen. Prachtig om  
te zien!” “Of dat verhaal van de overleden 
man,” vult Willy aan, “een bijzonder verhaal. 
Hij had geen familie of vrienden. De opruim-
dienst trof dozen vol barbiespullen aan, alle-
maal nog in de verpakking! Daar hebben we 
veel kinderen blij mee gemaakt.”

Hartverwarmende donaties
Ook de verhalen achter de donaties aan 
Speelcadeau zijn hartverwarmend. Een basis- 
school in Veldhoven had een sponsorloop 
georganiseerd. “Vijf meisjes uit de school-
raad hielden een toespraak en nodigden 
ons daarna uit op het podium,” ver-
telt Wil, “ze hielden de spanning 
erin met zo’n cheque waarvan je 
steeds een stukje van het bedrag 
ziet verschijnen. Die blik op de 
gezichten van de kinderen in 
de zaal, echt ontroerend!” 
Niet alleen scholen, maar ook 
kerken, Rabo ClubSupport 
en veel particulieren steu-
nen Speelcadeau met hun 
giften. “De kerstlichtshow 

in de Rode Kruislaan in Eindhoven is zo'n 
mooi initiatief,” vertelt Hetty, “een rij van 
vier huizen organiseert rond de kerst een 
prachtige lichtshow. Ze hebben een collec-
tebus staan, waarvan de opbrengst ieder 
jaar naar een ander goed doel gaat. In 2021 
waren wij de gelukkige!” Van de giften wor-
den spullen voor in de winkel gekocht, zoals 
schoolspullen of tekenspullen. “Want die 

zijn tweedehands natuurlijk niet 
te krijgen,” licht Willly toe. 
 
Wordt een kind hier blij van?
Als u twijfelt of u uw speelgoed 
bij Speelcadeau in kunt leveren, 

stel uzelf dan de vraag: ‘Wordt een kind 
hier blij van?’ Is het antwoord 'ja', dan willen 
ze het graag hebben! Als het maar heel, 
schoon en compleet is. Een pion of dob-
belsteen van een bordspel die ontbreekt 
kan wel worden aangevuld, maar met een 
incomplete puzzel kunnen ze niks. Verder 
wordt geweld-gerelateerd speelgoed niet 
aangenomen. Dat is voor vluchtelingen te 
confronterend.

  vrijwilliger aan het woord

Bent of kent u een  
gezin dat wel wat hulp  
kan gebruiken?  
        www.speelcadeau.nl 

Aan de 
slag op de 
Playmobil-

afdeling
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Speelgoed voor ieder kind 
Hoe kunt u helpen?
Speelcadeau zamelt het gehele jaar door goed (gebruikt) 
speelgoed in voor kinderen van 0-12 jaar uit gezinnen in de  
regio Eindhoven die het financieel niet breed hebben.  
Met een verwijsbrief van een maatschappelijk hulpverlener 
kan een gezin een winkelafspraak maken. 

Kijk op www.speelcadeau.nl hoe en waar u speelgoed kunt brengen. 
Hier leest u ook wat de werkwijze is als u een verwijsbrief heeft. 

 

Nieuwe gezinnen gezocht! 
Ongeveer 1.800 kinderen uit Eindhoven 
en omgeving hebben hun weg naar 
Speelcadeau gevonden. “Daar zijn we erg 
blij mee,” zegt Wil, “maar we weten dat er in 
Eindhoven nog 6.000 kinderen zijn die on-
der de armoedegrens leven. Het zou mooi 
zijn als we ze allemaal konden bereiken.” 
Een gezin dat naar de speelgoedbank 
komt, leeft niet per se van een bijstands-
uitkering. “Ze kunnen ook maar één keer 
speelgoed komen halen,” licht Wil toe, 
“als men tijdelijk minder te besteden 
heeft, vanwege de extreme stijging van de 
gasprijs of bij tijdelijke werkloosheid bij-
voorbeeld.” Met een verwijsbrief van een 

professionele hulpverle-
ner, zoals Stichting Leergeld, 

WIJeindhoven, de huisarts, een 
maatschappelijk werker of een 

medewerker van de basisschool, 
mag een gezin twee keer per jaar op 

afspraak speelgoed komen uitzoeken in de 
winkel van Speelcadeau. 

De kracht van de groep
Er wordt van beneden geroepen dat de 
koffie klaarstaat, maar Hetty wil eerst nog 
even iets kwijt: “We doen dit werk met zo-
veel plezier,” vertelt ze, “en dat komt vooral 
door de organisatie. Ans, Wil en Antoine 
(het derde bestuurslid) zijn zo enthousiast, 
ze doen mee en staan altijd voor ons klaar.” 
“Dat is de kracht van de groep,” vult Willy 
aan, “we zijn een aanvulling op elkaar, 
maar hebben ook veel lol samen.” 

interview  

"Als een gezin tijdelijk niet rond 
kan komen, kan het ook voor één 
keer speelgoed komen halen." 

Op de 
foto met 

oprichtsters 
Ans & Wil
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Een opgeknapte binnentuin bij
Logeerhuis In Via

Afgelopen september is bij Logeerhuis In 
Via de binnentuin opgeknapt. Met steun 
van Ledenservice ZuidZorg en hulp van 
medewerkers en vrijwilligers is de bin-
nentuin in een nieuw jasje gestoken en 
is er een fijne zitplek gecreëerd. “We zijn 
heel dankbaar dat we dit hebben kunnen 
doen,” vertelt Anja Lagas van In Via, “onze 
gasten hebben nu echt een fijne plek  
waar ze hun familie kunnen ontvangen.”

 

Aangevraagd door een lid:
De vrijwilligers van Speelcadeau  
in het zonnetje zetten! 

Speelcadeau zamelt het gehele jaar door goed (gebruikt) speelgoed in 
voor kinderen van 0-12 jaar uit gezinnen in de regio Eindhoven die het 
financieel niet breed hebben. Het team van Speelcadeau bestaat uit  

36 enthousiaste vrijwilligers die hard werken aan het innemen, schoonmaken, repareren én weg-
geven van speelgoed. In de drukke maanden vóór december draaien ze zelfs extra dagdelen!

Waarmee gaat Ledenservice ZuidZorg helpen?

De vrijwilligers van Speelcadeau mogen wel eens in het zonnetje gezet worden! In de weken voor 
Kerstmis, een periode waarin ze allemaal extra hard werken, wordt er samen met Ledenservice 
ZuidZorg een bedankmiddag voor het hele team van vrijwilligers georganiseerd. 

Binnenkort: 

bedankmiddag
voor de vrijwilligers 

van Speelcadeau

Leden 
voor Leden

samen maken we 
de maatschappij een 

beetje mooier 

Gevraagd  
en geregeld: 
binnentuin  
bij In Via  
opgeknapt

deel uw 
idee via onze 

website

Ledenservice ZuidZorg helpt bij het realiseren van klein-
schalige initiatieven die mensen met elkaar verbinden,  

zoals een muziekavond, een (moes)tuindag in de wijk  
of het opknappen van een gezamenlijke ruimte. 

Hoe werkt het? Als lid kunt u uw idee delen via:
wwww.ledenservicezuidzorg.nl/ledenvoorleden

Wordt uw idee gekozen? Dan denken we samen verder  
over de uitwerking, ondersteunen we u bij de uitvoering  

en bieden we een financieel steuntje in de rug. 

Meer informatie? Stuur een e-mail naar  
info@ledenservicezuidzorg.nl of bel 085 - 822 07 60.
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Ook dit kwartaal hebben we weer 3 prachtige 
dagtochten voor u in petto. Herbeleef nostalgi-

sche televisie, waan u in de tropen of breng een 
bezoek aan het vlasserij- en suikermuseum.

Speciaal voor onze leden

De leukste
dagtochten

In januari kunt u mee naar de plek waar 
media samenkomt: het Mediapark in Hil-
versum. Onderweg maken we een stop in 
Houten voor een heerlijke lunch met kroket, 
waarna we doorrijden naar Hilversum.

In het feestelijke programma, bomvol top-
amusement uit de Nederlandse televisie- 
geschiedenis, beleeft u het verleden met 
de collectie van beeld en geluid. Een dag 
vol onvergetelijke herinneringen in tal van 
bijzondere fragmenten uit bijna 70 jaar te-
levisiegeschiedenis. Geniet van een uur vol 
nostalgie en een hernieuwde kennismaking 
met alle grote televisiesterren van onder 
andere Swiebertje, de liedjes uit Ja Zuster 
nee Zuster, André van Duin, Zeg ‘ns Aaa, de 
cavia uit de Wie-kent-Kwis en de lopende 

band van Mies Bouwman. Hierna krijgt u de 
unieke gelegenheid om een aantal bijzon-
dere objecten te bekijken, zoals de clowns-
schoenen van Pipo de Clown, poppen uit de 
Fabeltjeskrant en nog veel meer attributen 
uit het depot van Beeld en geluid.
Voor we vertrekken kun u nog even genie-
ten van een heerlijk kopje koffie of thee 
met gebak. 

Na deze nostalgische dag rijden we terug 
naar Brabant en sluiten de dagtocht af met 
een heerlijk diner in Restaurant de Engel. 

De dagtocht is inclusief: lunch met kroket,  
bezoek aan het Mediapark, koffie/thee 
met gebak, diner en vervoer per luxe  
touringcar.

1 Dagtocht 
TV Nostalgie 

Woensdag 25 januari 2023
van 11.00 tot 21.00 uur
Exclusieve ledenprijs: € 73,50 p.p.

Opstappen kan om 11.00 uur in Eersel (Bushalte Molenweg, t.o. Scandinavian Tobaccogroup)  
of om 11.30 uur in Eindhoven (Parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan)
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We beginnen de dag met een ritje naar 
Terheijden, waar een kop koffie of thee met 
overheerlijk gebak voor u klaar staat. Daar-
na vervolgen we onze dagtocht naar Tropi-
cal Zoo in Zeeland.

In de overdekte tropische tuin waant u zich 
in de tropen van Midden en Zuid Amerika! 
U wordt ontvangen met een heerlijk lunch 
met kroket en kunt daarna Tropical Zoo 
gaan bekijken. De kleurige dieren en bloe-
men vormen er een bont gezelschap: van 
kameleons tot papegaaien, schilpadden, 
aapjes en slangen, u kunt ze hier allemaal 
ontdekken. Fladderende vlinders zijn er in 
februari helaas (nog) niet zoveel, maar als 
u goed kijkt kunt u er misschien toch één 
ontdekken. Naast de dieren kunt u ook een 
schitterende collectie tropische bloemen en 
planten, waaronder metershoge bananen-
planten bewonderen en wandelt u langs 

prachtig aangelegde tropische vijvers.
In de Fossielenmijn gaat u “ondergronds” 
en kunt u mammoeten, sabeltandtijgers 
en allerlei andere oerdieren bekijken. In de 
Dino-expo hebben reusachtige dinosauri-
ers met vlijmscherpe tanden en klauwen 
hun plaats gevonden. U kunt de dino's van 
dichtbij bewonderen, samen met bijzon-
dere fossielen zoals dino-eieren, botten, 
schedels en tanden.

Na een heerlijke tropische dag, sluiten we 
de dagtocht af met een heerlijk diner in res-
taurant De Gouden Leeuw in Terheijden.

De dagtocht is inclusief: 2x koffie/thee 
met gebak, uitgebreide lunch met kroket, 
entree Tropical Zoo, diner en vervoer per 
luxe touringcar.

2 Dagtocht  
Tropical Zoo 

Woensdag 15 februari 2023
van 09.00 tot 21.30 uur
Exclusieve ledenprijs: € 74,95 p.p.

Opstappen kan om 09.00 uur in Eersel (Bushalte Molenweg, t.o. Scandinavian Tobaccogroup)  
of om 09.30 uur in Eindhoven (Parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan)

bekijk dagtocht 3 
op de volgende pagina

Opstappen kan om 11.00 uur in Eersel (Bushalte Molenweg, t.o. Scandinavian Tobaccogroup)  
of om 11.30 uur in Eindhoven (Parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan)
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We rijden eerst naar Terheijden voor koffie 
of thee met gebak. Daarna vertrekken we 
richting het vestingstadje Klundert, waar we 
een bezoek brengen aan het Nationaal Vlas-
serij- en Suikermuseum. Medewerkers van 
het museum, die zelf jarenlang in de vlasserij 
hebben gewerkt demonstreren u het proces 
van vlasstengel tot vlaslinnen.
Na een overheerlijke lunch maken we met 
een lokale gids een rondrit langs typische 
dijkdorpen, enorme binnenvaartsluizen en de 
gebieden waar vlas en suiker wordt verbouwt 
voor de grootste suikerfabriek van Europa. In 
Willemstad, een historisch vestingstadje aan 

het water, maken we (bij goed weer) een stop 
en kunt u een kleine wandeling maken of op 
een terrasje genieten van het uitzicht. 
Hierna zullen we onze rondrit vervolgen langs 
Fort Sabina en Fijnaart, waar we het ouderlijk 
huis (woonwagen) en het favoriete Chinese 
restaurant van Frans Bauer zullen zien. We 
sluiten de dagtocht af met een heerlijk diner 
in restaurant De Gouden Leeuw .

De dagtocht is inclusief: 2x koffie/thee  
met gebak, entree museum, lunch met kro-
ket, rondrit met gids, diner en vervoer per 
luxe touringcar.

3 Vlasserij- &  
Suikermuseum 

Woensdag 15 maart 2023
van 08.30 tot 21.00 uur
Exclusieve ledenprijs: € 66,95 p.p.

Opstappen kan om 08.30 uur in Eersel (Bushalte Molenweg, t.o. Scandinavian Tobaccogroup)  
of om 09.00 uur in Eindhoven (Parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan)

Meer infomatie of reserveren?
Op www.ledenservicezuidzorg.nl/dagtochten  
vindt u meer informatie. Reserveren? Stuur een 
e-mail naar info@ledenservicezuidzorg.nl o.v.v. 
'Dagtochten' of bel met ons op 085 - 822 07 60. 

Angelique 
verzorgt de  

dagtochten bij  
Ledenservice  

ZuidZorg

Per lidmaatschap mag u één introducé meenemen. Onze dagtochten zijn 
ook geschikt voor rolstoelgebruikers en minder mobiele bezoekers. 

Speciaal voor onze leden

De leukste
dagtochten
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Prijspuzzel!
Puzzel mee en maak  

kans op één van de  
25 cadeaubonnen

BARBIE
BOEKJE
EDUCATIEF 
EINDHOVEN
FEESTDAGEN
GEVEN
GEZIN
GIFTEN
HELPEN

HULP
KERST
KINDEREN
KNUFFELTJES
LEGO
OPKNAPPEN
PLAYMOBIL
PLEZIER
POP

PUNTEN
PUZZEL
SCHOOL
SCHOONMAKEN
SINTERKLAAS
SLEETJE
SORTEREN
SPEELCADEAU
SPEELGOED

SPELEN
SPELLETJES
STICHTING
TREINSET
TWEEDEHANDS
VERWĲSBRIEF
VRĲWILLIGER
VTECH
WINKEL

oplossing:   _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _ _ 

_ _ _ _  _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stuur uw oplossing vóór 1 februari 2023 in 
via www.ledenservicezuidzorg.nl/puzzel  
of per post: Ledenservice ZuidZorg,  
Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven.

speelcadeau
S H U L P T W E E D E H A N D S P

R E I Z E L P D P U N T E N I P E

E L G S H Z U O E D V V S N E E F

W O O C E C Z R I E E O T J I E D

E I E R A J K U I G R E K B I L N

D T N T N D T A P T R E R R H C N

V K I K S E V E E K O A B E N A Z

Ĳ E S N E R K R L B B S L E P D N

F G P E J L E A Ĳ L Ĳ P T N L E E

K N L G T N A K M W E F E I O A V

I I A A L S E L R N I P C Z O U O

N T Y D E O G E L G O L S E H S H

D H M T F A V D E P A O L G C P D

E C O S F S L E E T J E H I S E N

R I B E U T E S N I E R T C G L I

E T I E N N E P P A N K P O S E E

N S L F K D E O G L E E P S U N R

BARBIE
BOEKJE
EDUCATIEF 
EINDHOVEN
FEESTDAGEN
GEVEN
GEZIN
GIFTEN
HELPEN
HULP
KERST
KINDEREN
KNUFFELTJES
LEGO
OPKNAPPEN
PLAYMOBIL
PLEZIER
POP

PUNTEN
PUZZEL
SCHOOL
SCHOONMAKEN
SINTERKLAAS
SLEETJE
SORTEREN
SPEELCADEAU
SPEELGOED
SPELEN
SPELLETJES
STICHTING
TREINSET
TWEEDEHANDS
VERWĲSBRIEF
VRĲWILLIGER
VTECH
WINKEL

Oplossing
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Inspiratie voor de feestdagen:
Zet een verrassing op tafel! 

De winterse dagen nodigen uit om meer 
tijd in de keuken door te brengen. De 
feestdagen staan voor de deur en u als 
kookliefhebber piekert waarschijnlijk al 
over verrassingen op tafel.

De winkelschappen liggen al weer vol met 
snoepgoed van amandelspijs en marsepein. 
Maar waar is dat eigenlijk van gemaakt? 
Marsepein bevat doorgaans meer poeder- 
suiker dan amandelen, wat een fijne struc-
tuur geeft. Amandelspijs is wat grover van 

structuur, doordat 
er in verhouding 

meer amandelen in zitten 
en er kristalsuiker wordt ge-

bruikt in plaats van poedersuiker. 
Omdat noten vrij duur zijn, zitten 

er in de supermarktproducten vaak 
minder amandelen, of er worden goedko-
pere vervangers gebruikt, zoals abrikozen-
pitten of peulvruchten. Maak zelf de spijs 
en u proeft onmiddellijk het verschil. Het is 
helemaal niet ingewikkeld en zó veel lek-
kerder dan de spijs uit de supermarkt. Wel 
fijn als u een goede keukenmachine heeft. 
Heeft u die nog niet? Dan is dit een mooie 
wens voor op uw verlanglijstje! 

Er op uit voor de amandelen? Die koop 
ik het liefst bij een Marokkaanse super-
markt, zoals de Oost-West supermarkt aan 
de Woenselse Markt 41 in Eindhoven. Zij 
hebben een prachtig assortiment van vers 
gebrande en rauwe noten.     

Laten we beginnen met de amandelspijs! 

Carla Kentgens is auteur van 12 kookboeken heeft een weke-
lijkse column over restaurants in de regio in het Brabants 

en Eindhovens Dagblad. "Gasten laten meekijken over 
de schouder van een chef of zelf koken," vertelt Carla, 
"staan garant voor een gezellige en leerzame avond. 
Samen koken en eten verbroedert en dat is de reden 
waarom ik al ruim 30 jaar met plezier achter het for-

nuis sta om kookkennis over te brengen."

Carla Kentgens  
is culinair recensent

en auteur van  
12 kookboeken

Carla Kentgens: 
Samen koken en eten verbroedert

Zelf 
amandelspijs 

maken is zó veel  
lekkerder!
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Ingrediënten  
(voor 6 personen)
6 Elstar appels
Circa 100 g amandelspijs
1 el geroosterde,  
fijngehakte hazelnoten

2 el amandellikeur
2 el zachte boter
2 dl witte wijn
1 dl kookroom

Voor de garnering
10 fijngehakte harde amaretti’s  
blaadje munt

Het recept van Carla Kentgens

APPELTJES UIT DE OVEN 
gevuld met 'homemade' amandelspijs

Bereiding
Snijd het kapje af van de appel. Verwijder voorzichtig het klokhuis 
en hol de appel een beetje uit. Zorg dat de bodem van de appel 
intact blijft. Meng de amandelspijs met de hazelnoten en likeur 
en kneed goed door. Vul de appels met dit mengsel en plaats het 
kapje terug op de appel. Bestrijk de appels met boter. Plaats in 
een ovenschaal en schenk de wijn er omheen. Plaats de appels 
20 minuten in een tot 180°C voorverwarmde oven.
Tegen de tijd dat u de appels wilt serveren schenkt u de room 
over de appels en plaatst u ze terug in de oven (180°C) geduren-
de 10 minuten. 
Verdeel de gehakte amaretti’s over de borden. Plaats hierop de 
appel. Klop het stoofvocht van de appels los met een garde  
en schenk er omheen. Garneer met blaadje munt.   

Het recept voor zelfgemaakte amandelspijs

Ingrediënten
200 g blanke amandelen
200 g suiker
1 eiwit (30 g)
druppel vanillearoma
rasp van limoenschilletje

Bereiding
Pureer de amandelen in de keukenmachine. Voeg de overige 
ingrediënten toe en laat draaien tot een fijn deegachtig mengsel. 
Te stevig? Voeg wat water toe. Rol in plastic folie laat opstijven.
Tip: in plaats van eiwit kunt u ook 2 eetlepels water gebrui-
ken. Hierdoor blijft de spijs langer houdbaar. 

Tip! 
Feestelijk  

dessert voor 
de winterse 

dagen
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De boodschap van 
Maria Grijpma:

"Zorg dat je in 
de plus blijft als 
mantelzorger."

interview 

Als je veel bezig bent met zorgen voor iemand in je omgeving, heb je weinig tijd 
voor jezelf. Je eigen behoeften moeten maar even wachten. “Helemaal niet!” zegt 
ex-verpleegkundige, schrijfster en trainster Maria Grijpma (63). “Juist in zo’n situa-
tie is het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt.”   

Ondernemer met passie: klein geluk op recept van Maria 

Dinsdagochtend, op weg naar Maria. Er 
komt een berichtje van haar binnen: als we 
eerder aanbellen is dat geen bezwaar. Ze 

zou alleen echt graag om 12.00 uur stop-
pen of iets eerder. Natuurlijk, antwoorden 
we. Goed dat ze het aangeeft.   
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Je grenzen aangeven: het is één van de 
onderwerpen in haar boek 'Klein geluk 
voor de mantelzorger'. Zelf heeft Maria 
dat ook moeten leren, vertelt ze. “Vroeger 
deed ik dat helemaal niet. Ik was continu 
bezig met zorgen, ten koste van mezelf. 
Dat had ik al jong geleerd: bij ons thuis 
was er vaak spanning. Ik ontwikkelde een 
radar voor de behoeften van anderen. En 
vergat daarbij mezelf.”  

We zitten inmiddels aan de koffie en 
thee. Met échte Bretonse koekjes: Maria 
en haar man zijn net 
terug van een vakan-
tie in Normandië en 
Bretagne. Om ons heen 
zien we meer souve-
nirs van buitenlandse 
reizen. In de voortuin hangt een kleurige 
slinger van gebedsvlaggetjes. Die komt 
uit Nepal. Maria: “De eerste keer dat ik 
naar Nepal ging, was ik net gescheiden 
en had ik nog jonge kinderen. Mijn om-
geving verklaarde me voor gek. Maar 
ik ben toch gegaan. Er kan zoveel 
meer als je in mogelijkheden 
denkt!” 

Van verpleegkundige naar 
schrijfster & trainster 
Maria werkte ruim veertig 
jaar als verpleegkundige.  
“Ik begon als vakantie-
kracht op een afdeling 
voor ouderen met de-
mentie. Daarna heb ik op 

veel verschillende plaatsen gewerkt. 
Ondertussen volgde ik voor mezelf 
allerlei cursussen en workshops. Bij één 
daarvan leerde ik Inge kennen. Inmiddels 
zijn we al 25 jaar bevriend.”

Samen met Inge schreef Maria in 2012 
haar eerste boek 'Handboek voor klein 
geluk'. “Het idee ontstond spontaan. Ik 
had een dag in de bossen rondgezwor-
ven, met een rugzak op. Zonder plan, 
helemaal in mijn eigen ritme van lopen, 
schrijven en rusten. Aan het eind van 

de dag voelde ik me 
zó opgeladen. ‘Dat 
zouden alle vrouwen 
eens moeten doen,’ 
dacht ik. Ik belde Inge 
en al pratende ont-

stond het idee voor een receptenboek 
voor zelfzorg. Als je bijvoorbeeld behoefte 
hebt aan rust of vrolijkheid, kun je een 
recept uitkiezen dat daarbij past.”

  ondernemer met passie

"Ik leerde al jong om 
ten koste van mezelf 
voor anderen te zorgen."
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interview  

Het boek werd een enorm succes. Maria 
en Inge gingen samen trainingen geven 
met als boodschap: zorg goed voor jezelf, 
dat komt iedereen ten goede. “In die peri-
ode nam ik een dapper besluit. Ik werkte 
bij een kliniek waar de sfeer niet goed was. 
Rond de presentatie van het boek nam ik 
ontslag en volgde ik een opleiding voor ter-
minale zorg. Ik startte als zzp’er en waakte 
24 uur per dag bij mensen thuis. Met één 
of twee diensten verdiende ik genoeg om 
op de andere dagen te kunnen schrijven 
en trainingen te geven.”   

Weten dat je mantelzorger bent 
In de jaren erna schreven Maria en Inge 
samen nog drie boeken: 'Klein geluk voor 
de mantelzorger', 'Klein geluk voor de zorg' 
en 'Klein geluk als je ziek bent'. Geen taaie 
kost, maar kleurrijke boekjes waarmee je 
stap voor stap voor jezelf kunt leren dat 
zorgen voor jezelf leuk kan zijn. “Er zit veel 
van onze passie en drive in,” vertelt Maria. 

“Inge en ik willen heel graag doorgeven wat 
we zelf hebben geleerd en ervaren. Zodat 
mensen zich bewust worden van hun rol en 
weten wat er allemaal mogelijk is.” 
Vaak hebben mensen niet eens in de gaten 
dat ze mantelzorger zijn. Ze vinden het van-
zelfsprekend dat ze voor hun naaste zorgen. 
Daarom zoeken ze geen ondersteuning en 
raken ze overbelast. Volgens Maria hoeft 
het niet zo ver te komen. ”Je moet eerder 
beginnen. Allereerst door te weten dat je 
mantelzorger bent. Officieel ben je dat als 
je onbetaald meer dan acht uur per week 
en langer dan drie maanden zorgt voor een 
partner, kind, familielid of vriend.” 
 
Wat heb je eraan om te weten dat je man-
telzorger bent? “Heel veel,” zegt Maria. “Je 
kunt dan gericht ondersteuning zoeken. 
Daardoor wordt het leven gemakkelijker. En 
blijft de relatie met degene voor wie je zorgt 
beter. Zo kwam ik een keer binnen bij een 
cliënt met een dwarslaesie. Zijn vrouw ver-
trok net naar de markt. ‘Ja,’ zei mijn cliënt, 

‘ze is mijn vrouw, niet mijn verzorger. 
Doordat we daar bewust mee om-
gaan, gaat het zo goed tussen ons.’ 
Nadat ik hem gedoucht had, kwam 
zijn vrouw weer binnen. Met haar 

armen vol bloemen.

Signalen serieus nemen 
Het is niet altijd gemakkelijk om 
te onderkennen wanneer er hulp 
nodig is. Dat merkte Maria zelf 
ook, toen ze drie keer onderuit 
ging vanwege hernia’s. “Ik lag 
voor pampus met morfine en 
dacht dat ik de ideale patiënt 

"Voor jezelf 
leren zorgen kan 
zelfs leuk zijn!" 
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was. Als mijn man thuiskwam van zijn werk 
en in de keuken stond te zuchten, dacht ik: 
Waar heb je het over? Het gaat om mij!”
 
Na de derde keer had Maria in de gaten dat 
haar man in paniek was. “Hij was gewend dat 
ik alles regelde. Nu lag ik daar en liep ik met 
een rollator. Hij wist niet hoe hij ermee om 
moest gaan. Uiteindelijk zag ik dat en zei ik: 
JIJ hebt hulp nodig. Hij kikkerde meteen op. 
Alleen al doordat hij serieus genomen werd.”

In Nederland zijn tegenwoordig heel veel 
voorzieningen waar je gebruik van kunt 
maken. Als je niet weet waar je moet zijn, 
dan is daar ook weer ondersteuning voor. 
Een mantelzorgmakelaar bijvoorbeeld. 
Zelf maakten Maria en haar man daar ook 
gebruik van. “Zij keek wat mijn man nodig 
had en regelde huishoudelijke hulp. En 
we hebben het erover gehad dat we meer 
naar onze omgeving moesten communice-

ren dat mijn man het zwaar had. Iedereen 
bleek direct bereid om bij te springen. De 
toon werd anders. Het verhaal van ons alle-
bei mocht er zijn.”

In de plus 
Veel mensen zijn vooral bezig met wat er 
niet kan, ervaart Maria. En met dingen waar 
ze geen invloed op hebben. “Daar word je 
niet gelukkig van. Je moet je bezighouden 
met jezelf. Zeker als je het zwaar hebt. Dat 
is niet egoïstisch. Dat denken mensen vaak. 
Maar als jij goed voor jezelf zorgt, heeft de-
gene voor wie je zorgt het fijner. Als je in de 
min zit, ben je verstard. Dan ben je aan het 
overleven en neem je geen goede beslissin-
gen. En dat heeft weer invloed op degene 
voor wie je zorgt en jullie relatie. Mijn aller-
grootste boodschap is dan ook: zorg dat je 
in de plus komt en daar ook blijft!”
In de herfst van 2019 nam Maria afscheid 
van de verpleging. “Mijn rug liet het niet 
meer toe. En ik wilde ruimte hebben om 
oma te zijn. Want inmiddels zijn er twee 
kleinkinderen en is de derde op komst. En 
dat is voor mij heel groot klein geluk!”

Ledenactie: Win één van de 25 gesigneerde exemplaren  
van het boek 'Klein geluk voor de mantelzorger'!

Bent of kent u een mantelzorger die ook graag in de plus wil 
komen én blijven? Afgelopen september verscheen de twaalfde, 
volledig herziene druk van 'Klein geluk voor de mantelzorger'. 
Een kleurrijk boek vol praktische recepten, waarmee u zelf aan 
de slag kunt gaan. Of dat u cadeau kunt geven natuurlijk.

Wilt u kans maken op éen van de 25 gesigneerde 
exemplaren? Geef dan vóór 1 februari 2023 uw gegevens 
door via www.ledenservicezuidzorg.nl/kleingeluk 

"Als je weet dat je mantel-
zorger bent, kun je gericht 
ondersteuning zoeken."

  ondernemer met passie
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Met een collectieve zorgverzekering van 
CZ profiteert uw hele gezin van vele voor-
delen. Naast een aantrekkelijke korting op 
de aanvullende verzekering krijgt u nog 
tientallen andere extra’s zoals:  
• Gratis huidcheck met SkinVision
• Persoonlijk advies, bv. wachtlijstbemid-

deling of een second opinion
• App een verpleegkundige met vragen 

over uw gezondheid.
• Hulp bij afvallen met GetFit
• U kunt terecht in elk ziekenhuis
Ontdek alle extra’s op www.cz.nl/extra

De aanvullende verzekering 'Leden' 
Kiest u voor de aanvullende verzekering 
'Leden' dan krijgt u 10% korting op de  
premie en vergoedt CZ de contributie van 
Ledenservice ZuidZorg. Met de aanvul-
lende verzekering 'Leden' krijgt u onder 
andere een vergoeding voor fysiotherapie, 
brillen en lenzen en alternatieve zorg.

Stap zorgeloos over naar CZ
Op www.cz.nl/ledenservicezuidzorg verge-
lijkt u eenvoudig pakketten, berekent u uw 
premie en sluit u direct een verzekering af 
(CZ zegt uw huidige verzekering voor u op). 

Liever persoonlijk contact?
Bel met 088 555 77 77  
(houd uw collectiviteits-
nummer 4309995 bij de 
hand) of kom langs bij één 

van onze servicekantoren. U vindt de 
adressen op www.cz.nl/contact

De voordelen van 
een collectieve 
zorgverzekering  

Het is goed om regelmatig 
na te gaan of uw verzekeringen 
nog aansluiten bij uw huidige situatie 
en wensen. De decembermaand is 
een perfect moment om daar even bij 
stil te staan. Ledenservice ZuidZorg 
werkt samen met verschillende ver-
zekeringsmaatschappijen. Als lid kunt 
u profiteren van de afspraken die wij 
met hen hebben gemaakt. Op deze 
pagina leest u wat CZ, VGZ en Univé 
voor u kunnen betekenen.  

Kijk voor de tarieven van 2023 op 
www.ledenservicezuidzorg.nl/
collectiviteit

Bekijk de 
tarieven voor 
2023 op onze 

website

Voordelen voor uw hele gezin met 

een verzekering van CZ
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In de afgelopen maanden is alles een 
stuk duurder geworden. De extra kosten 
voor de boodschappen of de verhoogde 
energierekening kunnen een flinke stem-
pel drukken op uw bestedingsbudget.  
Bij Univé begrijpen we dat en daarom 
denken onze adviseurs graag met u mee. 

Leden van Ledenservice ZuidZorg krijgen 
maar liefst 5% korting krijgt op een parti-
culiere schadeverzekeringen bij Univé. De 
korting geldt bovenop de pakketkorting 
die kan oplopen tot wel 10% als u meer-
dere verzekeringen onder één dak onder-
brengt én bovenop lopende acties. 

Op welke verzekeringen krijgt u korting 
als lid van Ledenservice ZuidZorg? 
• Inboedel- en opstalverzekering 
• Aansprakelijkheidsverzekering 
• Auto- en motorverzekering 
• Fiets- en bromfietsverzekering 
• Caravanverzekering 
• Doorlopende reis- en  

annuleringsverzekering 
• Rechtsbijstandsverzekering 
Om uw premie te berekenen gaat u naar 
www.unive.nl/ledenservicezuidzorg

Persoonlijk contact staat bij ons voorop 
U kunt altijd binnenlo-
pen in een winkel bij u in 

de buurt of bellen met één van onze ad-
viseurs. Op www.unive.nl/afspraak vindt 
u de adressen en kunt u een afspraak 
maken met één van onze adviseurs. 

Gezonder leven. Superbelangrijk. En soms best 
lastig. Dat snappen we bij VGZ. Als coöperatie 
zonder winstoogmerk zijn wij er voor u en voor 
heel Nederland. Dat doen we door gezonder 
leven net wat makkelijker te maken. Zo helpen 
we u grip te krijgen op je gezondheid. 

Blijf fit met VGZ Zorgt
VGZ Zorgt is de aanvullende zorgverzekering 
waarbij u extra vergoedingen voor bijvoorbeeld 
fysiotherapie en mantelzorg krijgt. Ook krijgt u 
preventiebudget voor cursussen en trainingen 
die u fit houden. U kunt hierbij denken aan een 
fitheidstest, geheugencursus of zorg bij hor-
monale veranderingen. U kunt het preventie-
budget naar eigen behoefte besteden.

De voordelen bij VGZ: 
• Korting op de aanvullende verzekering  

VGZ Zorgt
• Extra vergoedingen voor o.a.  

fysiotherapie en mantelzorg 
• Gratis tips en apps die u helpen  

gezonder ouder te worden  
• Preventiebudget voor cursussen of 

trainingen om fit te blijven 
• U bent altijd welkom, ook als u zorg nodig 

heeft of al zorg ontvangt 

Collectieve korting bij VGZ
Als lid van Ledenservice ZuidZorg 
krijgt u korting op de aanvullen-
de zorgverzekering VGZ Zorgt. 

Goed om te weten: VGZ vergoedt uw lidmaat-
schap bij Ledenservice ZuidZorg. Bekijk uw 
voordeel op www.vgz.nl/ledenservicezuidzorg

Pakket en collectiviteitskorting 

bij Univé verzekeringen
Gezonder leven met de 

verzekering van VGZ
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interview  

Een kijkje achter de schermen: 
Onze klusvrouwen Esther en Nicole

Esther en Nicole 
klussen bij mensen thuis:

"We kijken  
en denken  
graag mee." 

Op een vrijdagochtend gaan we op pad met Onze klusvrouwen Esther en Nicole. Ze 
zijn er voor alle soorten klussen in en om het huis. Ze komen vooral vaak bij oudere 
mensen, die zelf niet (meer) kunnen klussen. “Vaak gaat het om hele kleine dingen,” 
vertelt Esther. “Maar het zorgt ervoor dat het huis veilig én comfortabel blijft. Zodat 
mensen langer thuis kunnen blijven wonen.”

Klussenlijst
Vandaag gaan Esther en Nicole naar Piet. 
Zijn vrouw woont niet meer thuis en zelf is 
hij niet handig. Daardoor blijven er allerlei 
klussen liggen. Piet heeft een lijst gemaakt 
met wat er allemaal mag gebeuren. “Dat 

is ideaal voor ons,” zegt Nicole. De dames 
gaan meteen van start met het op maat 
zagen van een groot meubelpaneel.  
Esther: “De deur van de kledingkast loopt 
steeds uit de rail. Daarom gaan we dit pa-
neel aan de zijkant van de kast monteren.”
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Mannenwereld? 
Het is geen alledaags beeld: twee vrou-
wen met een cirkelzaag op de oprit in een 
woonwijk. “Dat klopt,” zegt Nicole. “We 
krijgen ook veel reacties. Vooral van onze 
vrouwelijke klanten. ‘Dat had ik ook wel 
gewild, als het vroeger had gekund,’ zeg-
gen ze vaak. In hun tijd moesten vrouwen 
vaak naar de huishoudschool. Of meteen 
na de lagere school 
gaan werken.”

Inmiddels is er veel 
veranderd. Maar nog 
steeds kiezen rela-
tief weinig vrouwen voor een technisch 
beroep. Onze Klusvrouw is opgericht om 
vrouwen aan te moedigen die keuze 
wél te maken. Alle klusvrouwen die zich 
bij Onze Klusvrouw aansluiten, worden 
zelfstandig ondernemer. Ieder werkt 
vanuit haar eigen omgeving. In het geval 
van Onze Klusvrouwen Esther en Nicole is 
dat de rand van Eindhoven. Esther werkt 
vanuit Veldhoven en Nicole vanuit Son en 
Breugel. Soms zijn vier handen makkelijker 
om een klus te klaren en werken ze samen.

Alle Onze Klusvrouwen samen vor-
men een actief netwerk waarin ze 
kennis en ervaring met elkaar de-
len. “We organiseren bijvoorbeeld 
praktijkdagen bij bedrijven,“ ver-
telt Esther. “En we geven presen-
taties aan elkaar over onze 
klusprojecten. Zo leren 
we nieuwe materialen en 
bepaalde handigheidjes 

kennen. En als we ergens niet uitkomen, 
appen we elkaar.”

Nieuwe uitdaging
Hoe kwamen Esther en Nicole er eigen-
lijk bij om klusvrouw te worden? Nicole 
(54) heeft altijd in het bedrijfsleven ge-
werkt. “Voordat ik kinderen kreeg, reisde 
ik veel voor mijn werk. Daarna ging ik 

op kantoor werken. 
Een tijd geleden 
begon de vaste 
structuur me tegen 
te staan. Ik wist op 
maandag al hoe 

de week verder ongeveer zou verlopen. 
Toen ben ik gaan zoeken: wat zou ik 
willen gaan doen? Ik heb twee ‘handige 
handen’ en heb altijd veel  
zelf gedaan. 

     kijkje achter de schermen

 Klusvrouw  
Nicole test de 
nieuwe rook- 

melder

" Mensen weten vaak niet wat 
er allemaal is om hun leven 
gemakkelijker te maken."
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Via mijn man kwam ik de website van 
Onze Klusvrouw tegen. ‘Yes’, dacht ik, ‘dit is 
het!’. Tot mijn verbazing vond mijn werkge-
ver het prima als ik parttime ging werken. 
Ik werk nu twee dagen per week als klus-
vrouw en drie dagen op kantoor. Vooral de 
afwisseling vind ik erg leuk. Ik heb altijd 
wat te vertellen als ik ’s avonds thuiskom.”

Esther (36) startte afgelopen maart als  
Onze Klusvrouw. “Ik heb twaalf jaar in de 
zorg gewerkt. Op een gegeven moment 
merkte ik dat het me geen energie meer 
gaf. Ik had altijd al de drive om iets voor me-
zelf te gaan doen. Maar wat? Ik ben gaan 
kijken waar ik gelukkig van word. Thuis kon 
ik uren bezig zijn met klussen. Op mijn werk 
werd ik ook vaak voor klusjes gevraagd.  
Toen ik op de website van Onze Klusvrouw 
keek, wist ik meteen: dit kan niet missen. 
En het klopt helemaal. Ik heb twee zonen, 
de jongste is vier en de oudste negen. Ze 

vinden het cool om 
met de bus mee te gaan. 

Als een klus een keer wat uit-
loopt, kan dat gewoon. En laatst 

zei mijn oudste zoon: ‘Mama, je bent nu 
veel gelukkiger als je thuiskomt!’”

Keigezellig
Hoe vinden mensen Nicole en Esther 
eigenlijk? “Keigezellig!” roepen ze in koor. 
Nicole: “Vaak wordt voor ons ook de tafel 
gedekt en eten we een boterhammetje 
mee. Laatst waren we bij een bedrijf om te 
leren over verschillende soorten cement en 
mortel. Daar kregen we te horen: ‘Het is zo 
leuk met jullie. Jullie zijn zo gedreven en 
willen alles leren.’” 
Dat het gezellig is met de klusvrouwen ge-
loven we meteen. Het enthousiasme spat 
van ze af. Maar eigenlijk bedoelden we met 
onze vraag: hoe komen klanten bij jullie 
terecht? Nicole: “Soms heeft iemand over 
ons gelezen in de nieuwsbrief, op de web-
site van Ledenservice ZuidZorg, of in het 
dorpskrantje. En onze bus is ook een eye-
catcher.” Esther knikt. “Onze bus spreekt 
wel ja. Laatst kreeg ik telefoon: ik zag je 
bus! Dat kwam goed uit want ik was net op 
zoek naar iemand voor een paar klusjes!”

interview  

"Mijn oudste 
zoon zei laatst:  

Mama, je bent nu 
veel gelukkiger als 

je thuiskomt!"
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  kijkje achter de schermen

Veiliger en gemakkelijker
“Bij oudere mensen doen we tijdens het 
eerste bezoek vaak de zogenaamde Veilig 
wonen check,” vertelt Nicole. “We hebben 
een speciale app met vijftig belangrijke 
punten die we checken. De klant kan de 
resultaten hiervan ook ontvangen. Zo kan 
hij of zij zien hoe veilig 
de woning is. Soms zit-
ten steunen en beugels 
te ver weg of ontbreken 
ze op belangrijke plaat-
sen. Maar we hebben 
ook oog voor hele ba-
sale dingen als betere verlichting en een 
goed begaanbaar pad naar de voordeur.”
Sommige dingen zien de klusvrouwen al 
als ze binnenkomen. “Bijvoorbeeld een 
deurpost die vooral op één plek versleten 
is,” zegt Esther. “Dan weet ik dat de be-
woner zich daaraan vasthoudt. Mensen 
weten vaak niet wat er allemaal is om 
hun leven gemakkelijker te maken. 
Of welke (medische) hulpmiddelen 
ze moeten kiezen. Er is ook zoveel 
aanbod, alleen al in handvatten 
en beugels. Wij kijken en den-
ken graag mee.” 

Na het klussen ruimen de da-
mes hun rommel op. Esther: 
“En we stofzuigen en dweilen. 
Dat doe ik ook met mijn bus 
trouwens. Die moet netjes 
zijn, zodat ik alles meteen kan 
vinden.” Alles dus om de men-
sen te ontzorgen. Nou ja, alles? 
“Volle wasmanden laten we wel 
staan!” lacht Nicole.

Ontzorgen
Bij Piet staan er vandaag grotere en 
kleinere klussen op het programma: de 
kledingkast repareren, een wastafel en 
kraan vervangen, een tochtstrip plaatsen, 
rookmelders ophangen en een paar be-
schadigde tegels vervangen. "Daarom zijn 

we hier samen," zegt 
Nicole. Er zijn veel 
andere klussen die 
Onze Klusvrouwen 
Esther en Nicole re-
gelmatig doen. Zoals 
muren verven, een 

vloer leggen, tuinieren of een buitenkraan 
plaatsen. Esther: “Laatst waren we bij een 
mevrouw van wie de man overleden was. 
Hij hield niet van behang, zij wel. Nu kon 
ze helemaal losgaan.”

"Na het klussen ruimen we  
onze rommel op, stofzuigen en  
dweilen we. Volle wasmanden 
laten we wel staan!"

Gratis voor leden: 
‘Veilig Wonen Check’

  
Veilig wonen gaat verder dan zorgen voor 

een goed slot op de deur. Onze Klusvrouwen 
bieden de leden van Ledenservice ZuidZorg 

gratis de 'Veilig Wonen-Check' aan. U betaalt 
hiervoor geen (voorrij)kosten. Het advies 

duurt gemiddeld een uur, waarna u een rap-
port krijgt met het advies. Onze Klusvrouw 

kijkt of montage of andere aanpassingen ook 
daadwerkelijk te realiseren zijn en geven een 

indicatie van de kosten. Mocht u deze aanpas-
singen willen realiseren dan kunt u een ver-

volgafspraak maken met Onze Klusvrouw. 

25



Als lid van Ledenservice ZuidZorg ontvangt u 2,50 euro korting op 
het uurtarief van 45 euro voor het plaatsen van medische hulpmid-
delen. U betaalt dan 42,50 euro per uur. Voor andere klussen han-
teert Onze Klusvrouw een tarief van 45 euro per uur. Voorrijkosten 
zijn 17,50 euro binnen een straal van 15 kilometer van de woonplaats 
van Onze Klusvrouw Nicole (Son en Breugel) of Esther (Veldhoven). 
Buiten die straal wordt een vast bedrag van 25 euro gerekend. 

Kijk voor meer informatie op www.ledenservicezuidzorg.nl/klusvrouw  
of neem contact op met Onze Klusvrouw Nicole (06 - 820 401 30) of Esther op (06 - 224 794 95).  

Zouden mensen voor sommige klussen 
niet gewoon een familielid om hulp kun-
nen vragen? “Niet iedereen heeft zo’n 
netwerk,” legt Esther uit. 
“Of ze zeggen: ik wil niet 
weer mijn zoon vragen. 
Vaak hebben de kinde-
ren het druk. Of voelen 
de ouders zich bezwaard. 
Ze zoeken dan zelf naar 
een oplossing.” En soms wíllen ze hun kin-
deren helemaal niet vragen. Nicole: “Mijn 
moeder zegt: ‘Als jullie komen, vind ik het 
niet leuk als jullie gaan klussen. Dan wil ik 
van jullie gezelschap genieten.’”

Voldoening
Sinds ze klusvrouw zijn, zien de levens van 
Esther en Nicole er heel anders uit. En dat 
van hun gezinnen ook. “Mijn man en kin-
deren zijn er inmiddels aan gewend dat ik 

klusvrouw ben,” vertelt Nicole. “Mijn zoon 
is een keer mee geweest naar een klant, 
toen ik iets zwaars moest afleveren. Ik had 

van te voren gevraagd of het 
goed was. De klant vond het 
alleen maar leuk. En toen ik 
een keukenkast had verbouwd, 
heeft mijn man een groep voor 
de oven en voor het fornuis 
aangelegd in de meterkast. 

Het werken als Onze Klusvrouw geeft echt 
voldoening en je krijgt veel waardering.”

Esther: “Een tijdje geleden heb ik bij een 
klant het gehele toilet vervangen (stortbak, 
zitting en kraantje). Daarna kreeg ik een 
berichtje van haar: ‘Ik ben zo blij met mijn 
wc’tje!’ Dat soort dingen gebeurde bij mijn 
oude werk niet. Ik vind dat persoonlijke  
juist fijn. Ik heb iemand geholpen en mijn 
dag is ook weer goed.” 

" Laatst kreeg ik een 
berichtje van een  
klant: “Ik ben zo blij 
met mijn wc’tje!" 

Uw ledenvoordeel: 
Wat kan Onze Klusvrouw voor u betekenen?

interview  
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Lekker in beweging!
Het afgelopen jaar heeft de Ledenservice 
ZuidZorg een aantal wandelingen uitgezet in 
de regio. We hebben prachtige wandelrou-
tes gevolgd in onder andere Bladel, Mierlo, 
Knegsel, Valkenswaard en Bergeijk, met een 
afstand van gemiddeld 7 kilometer. Met veel 
plezier verzorg ik, samen met een medewer-
ker en/of vrijwilliger van Ledenservice Zuid-
Zorg, de wandelingen. De deelnemers, een 
aantal van hen ken ik inmiddels al een beet-
je, zijn ook erg enthousiast. "Het is fijn om 
lekker in beweging te zijn" en "het samen 
wandelen is erg gezellig" zijn ervaringen die 
alle deelnemers delen. En ook dat je wande-
lingen maakt die je alleen niet zo snel zou 
gaan maken, is echt een pluspunt volgens 
veel van de deelnemers.  
Er wordt natuurlijk niet alleen gewandeld. 
Voor of na de wandeltocht genieten we sa-
men van een hapje en drankje in een lokaal 
eetcafé of restaurantje.    

Op zomerochtend en najaarsmiddag
In de zomer zijn de wandeltochten in de 
ochtend, zodat het nog niet te warm is om 
te wandelen. In het voorjaar en in het najaar 

wandelen we in de middag, om zoveel mo-
gelijk van het zonnetje mee te pikken. 

IVN wandelingen met Gids
Naast onze routewandelingen, organiseert 
Ledenservice ZuidZorg regelmatig een IVN 
wandeling met lokale gids. Tijdens deze 
wandeltochten van ongeveer 4 kilometer, 
informeert de IVN gids u over de natuur, het 
landschap en de cultuurhistorische achter-
gronden van de omgeving. 

In de activiteitenkalender op pagina 29 ziet 
u welke wandelingen gepland staan. Wij 
hopen u enthousiast gemaakt te hebben en 
nodigen u van harte uit om eens aan te slui-
ten bij een wandeling! 

Joyce 
verzorgt de  

wandelingen van  
de Ledenservice

 

Activiteit uitgelicht

Wandelingen
in de regio
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Bezoek aan het  
Nederlands Steendrukmuseum
Dinsdag 31 januari 2023 (gratis voor leden)
Duik in de wereld van lithografie in het Steendrukmuseum in 
Valkenswaard! U wordt ontvangen met koffie/thee en wat lek-
kers, gevolgd door een interessante rondleiding. Hierna kunt 
u op uw gemak het museum en de tijdelijkse expositie ‘Uit het 
Wonderland’ bekijken. Deze expositie geeft een nieuwe kijk op de 
westerse verbeelding van het Oosten in de kunst en de lithografie.

Bloemschikken voor Pasen
Dinsdag 21 en 28 maart 2023, € 10,- p.p. 
Bij deze creatieve workshop gaat u uw eigen bloemstuk  
creëren. Onder het genot van een kop koffie/thee met wat lek-
kers wordt u geïnspireerd om iets te maken wat u mooi vindt. 

Bezoek aan het EDAH Museum 
en het Draaiorgelmuseum  
Donderdag 23 februari 2023, € 7,50 p.p.
‘Vruuger’ deden Helmonders hun dagelijkse boodschappen 
bij grootgrutters als EDAH en talloze kleine winkels en speci-
aalzaken. De historie van het oer-Helmondse kruideniersbe-
drijf EDAH brengt u terug naar het boodschappen doen van 
de vorige eeuw. Naast een bezoek aan het EDAH museum, 
kunt u (in het zelfde pand) het draaiorgelmuseum bezoeken 
en krijgt u drie consumpties en gebak aangeboden.

Creatieve 
workshop in 
Paasthema

Er staat weer allerlei leuks op de planning!  
Een aantal activiteiten voor komend kwartaal 

hebben we hieronder uitgelicht. Het totale over-
zicht vindt u hiernaast in de activiteitenagenda. 

vervolg

Activiteiten
uitgelicht

Alles over  
druktechnieken  

van vroeger

Terug naar 
het boodschap-
pen doen van 

'vruuger'

28



JA
N

U
A

R
I

Routewandeling in Best (6,4 km)
Vrijdag 13 januari 2023, 12.45 - 15.15 uur

Joe Mann Paviljoen
Joe Mannweg 4, Best

Nieuwjaarsconcert met Ooh My Soul
Donderdag 19 januari 2023, 19.15 - 22.00 uur

Theater de Schalm
Meiveld 3, Veldhoven

Dagtocht 'TV Nostalgie' (€73,50 p.p.) 
Woensdag 25 januari 2023, 11:00 - 21:00 uur

11.00 uur: Bushalte Molenweg, Eersel
11.30 uur: Parking Tongelreep, Eindhoven

Nederlands Steendrukmuseum
Dinsdag 31 januari 2023, 13.00 - 17.00 uur

Nederlands Steendrukmuseum 
Oranje Nassaustraat 8C, Valkenswaard
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Routewandeling in Veldhoven (7,3 km) 
Vrijdag 10 februari 2023, 12.45 - 15.15 uur 

Gasterij 't Dorpsgenot 
Toterfout 13A, Veldhoven

Dagtocht 'Tropical Zoo' (€74,95 p.p.) 
Woensdag 15 februari 2023, 09.00 - 21.30 uur 

09.00 uur: Bushalte Molenweg, Eersel
09.30 uur: Parking Tongelreep, Eindhoven

EDAH- en Draaiorgelmuseum (€7,50 p.p.) 
Donderdag 23 februari 2023, 13.00 - 17.00 uur

Loods20 
Binnen Parallelweg 2, Helmond

Wandeling met gids in Eindhoven (3,5 km)
Donderdag 23 februari 2023, 13.00 - 15.30 uur 

Wijkcentrum Blixems 
Ouverture 2, Eindhoven

M
A

A
R
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Routewandeling in Wintelre (7,9 km)
Dinsdag 7 maart 2023, 12.45 - 15.30 uur

Hoeve de Nachtegaal 
Merenweg 1, Wintelre

Dagtocht 'Vlasserij en Suikermuseum' (€ 66,95)
Woensdag 15 maart 2023, 08.30 - 21.00 uur

08.30 uur: Bushalte Molenweg, Eersel
09.00 uur: Parking Tongelreep, Eindhoven

Workshop Bloemschikken 'Pasen' (€ 10,- p.p.)
Dinsdag 21 maart 2023, 13.30 - 16.00 uur

Dorpshuis Acht 
Lekstraat 4, Eindhoven

Workshop Bloemschikken 'Pasen' (€ 10,- p.p.)
Dinsdag 28 maart 2023, 13.30 - 16.00 uur 

Dorpshuis Acht 
Lekstraat 4, Eindhoven

Wilt u deelnemen aan een activiteit?
Meld u aan via www.ledenservicezuidzorg.nl/activiteiten of via 085 - 822 07 60.
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Als lid van Ledenservice ZuidZorg ontvangt u 
ledenvoordeel bij onze samenwerkingspartners. 

Sommige tarieven voor 2023 kunnen nog  
worden hierzien. Kijk voor de actuele tarieven op  

www.ledenservicezuidzorg.nl/ledenacties

Collectieve kortingen

CZ zorgverzekering (088 -  555 77 77)
Kijk voor de nieuwe tarieven op  
www.ledenservicezuidzorg.nl/cz

Univé schadeverzekeringen (088 - 60 02 300)
Kijk voor de nieuwe tarieven op  
www.ledenservicezuidzorg.nl/unive

VGZ zorgverzekering (0900 - 84 90)
Kijk voor de nieuwe tarieven op  
www.ledenservicezuidzorg.nl/vgz

Culturele activiteiten

Beleef klassiek (0900 - 81 91) 
Korting op verschillende concerten

Etadoro (035 - 69 25 210)
20% korting op alle online cursussen

Dagjes uit en extra's

Dierenrijk (0492 - 66 82 40)
Bezoek aan familiedierentuin met 25% korting  
op dagentree (max. 6 personen)

Thermae2000 (043 - 60 92 000)
Diverse kortingen op o.a. dagentree en 
overnachting incl. ontbijt

Thermae Son (0499 - 47 63 83)
20% korting op thermendagentree  
voor 2 personen

Vakantie & Zorg (0591 - 22 45 00)
€50 korting op een georganiseerde groepsreis

ZooParc Overloon (0478 - 64 00 46)
Bezoek aan familiedierentuin met 25% korting 
op dagentree (max. 6 personen)

Gemak & Winkelen

Adri van den Heuvel  (040 - 25 21 383)
Belastingformulieren invullen aan huis voor  
€ 17,- per uur (excl. km-vergoeding)

Dé Maaltijdservice (040 - 72 00 760)
Exclusieve spaaractie voor leden en gratis gevulde 
boodschappentas voor nieuwe klanten

Dobbi (085 - 01 87 540)
• Diverse kortingen 
• Gratis wastas bij stomerij en wasservice aan huis

Mobella (088 - 10 00 100)
Diverse kortingen bij de kapper, pedicure en 
schoonheidsspecialist aan huis

Ledenvoordeel
in 2023
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Gemak & Winkelen

OntdekjezelfmetBloemen (06 - 20 49 17 91)
Persoonlijke boeketten. Gratis geschenkverpak-
king bij bestelling van een cadeaubon

Oogvoororen (085 - 48 63 743)
• Korting op hoortoestellen
• Gratis startset met onderhoudsproducten
• 10% korting op accessoires

Opticien aan huis (06 - 49 38 64 12)
• Gratis oogmeting en advies aan huis 
• Gratis brilglazen optie

Shop4mama & Slimwear  (06 - 43 46 88 78)
15% korting op zwangerschapslingerie en  
seniorenlingerie

Gezond & Bewegen

DansLouise.R (06 - 13 46 91 29)
• € 90,- voor 10 danslessen voor mensen  
   met een bewegingsbeperking
• 3 proeflessen voor € 15,-

Draagdoekconsulent Rachel Verweij  
(06 - 34 35 56 60)
5% korting op workshops en consulten

Ontzorgen

Onze Klusvrouw (regio Eindhoven: 06 - 22 47 94 95,  
regio Son: 06 - 82 04 01 30). Korting op uurtarief 
voor plaatsing hulpmiddelen en gerelateerde aan-
passingen, en gratis 'Veilig Wonen-check'. 

Hulpstudent (088 - 258 0 258)
Hulpstudenten helpen bij klussen in en om het 
huis. €1,- korting op het standaard uurtarief.

Medipoint (088 - 10 20 100)
• 10% korting op zorghulpmiddelen
• Gratis loophulpmiddelen
• Speciale ledenacties & activiteiten

Monique Slijkhuis (06 - 14 29 76 15)
Ondersteuning bij uitzoekwerk en regeltaken. 
Vergoeding soms mogelijk vanuit aanvullende 
verzekering.

Raadzaam Advies (085 - 06 57 242)
€100,- korting op een adviestraject nalatenschap 
en testament

Regelzorg Rijbewijskeuringen (088 - 23 23 300)
Vervoersgerelateerde (medische) keuringen  
vanaf €40,- per keuring

Saar aan Huis (040 - 20 92 662)
Begeleiding, ondersteuning en verzorging aan  
huis met 5% korting op het uurtarief

UWassistent (085 - 20 13 072)
Huishoudelijke hulp, begeleiding, zorgassistent  
met 2,5% korting op uurtarief. Tuin- en klushulp ook 
mogelijk. Geen eenmalige servicekosten à € 14,95.

Vegro (0900 - 288 77 66)
• 10% korting op zorghulpmiddelen
• Gratis loophulpmiddelen
• Speciale ledenacties & activiteiten

Meer informatie?
Kijk op www.ledenservicezuidzorg.nl/ledenacties of neem contact op via  
info@ledenservicezuidzorg.nl of bel 085 - 822 07 60, (ma t/m vrij, 10 - 12 uur & 13 - 16 uur)
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Het nieuwe jaar staat voor de deur en dat 
willen we graag met u vieren. U bent van 
harte welkom op ons exclusieve Nieuwjaars-
concert met Ooh My Soul. De toegang is 
voor leden helemaal gratis! Deze authentie-
ke ‘60s soulband speelt uitsluitend soulmuziek 
uit 1960 tot en met 1969. Wat een muzikale 
parels zijn er in die tijd gemaakt! Deze 10-kop-
pige band speelt de beste soulhits van onder 
andere Aretha Franklin, James Brown en Etta 
James. Met een bezetting van bas, drums, gi-
taar, toetsen, saxofoons en trompetten wordt 
dit een waar feest in Theater de Schalm.

Alle voordelen op een rij
• Geheel verzorgde avond, gratis voor leden!
• Per lidmaatschap mag u één introducé 

meenemen
• Gratis parkeren in parkeergarage Geer

Het programma
19.00 uur Ontvangst met koffie/thee  
 en wat lekkers
20.00 uur Aanvang Nieuwjaarsconcert  
 met Ooh My Soul
21.15 uur Hapje en een drankje in de foyer
22.00 uur Einde programma

Waar  Theater de Schalm  
 Meiveld 3, Veldhoven
Wanneer  Donderdag 19 januari 2023  
 19.00 - 22.00 uur

U kunt zich aanmelden via 
www.ledenservicezuidzorg.nl/concert 
Wees er snel bij, want vol = vol! 

19 januari 2023  

Nieuwjaarsconcert  
met 'Ooh My Soul'

Meld u  
aan via onze  

website!

Gratis 
toegang voor 

leden!
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