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

Caroline

de Kleijn (39)

Blij
met ons
nieuwe
jasje!

is Marketingcommunicatie
professional bij Ledenservice
ZuidZorg en verzot op thee.

Voor u ligt de eerste editie van Zuid&Zo van 2022. Zoals u ziet in een ander jasje.
Meteen een leuke gelegenheid om onszelf eens nader voor te stellen. Ons team
bestaat uit vier vaste medewerkers en een aantal betrokken vrijwilligers.
Als marketingcommunicatieadviseur ben ik degene die het spits mag afbijten.

Na een aantal jaren werkzaam te zijn ge-

leuk aan vind. De ene dag werk ik aan

weest in het bedrijfsleven, merkte ik dat ik

het magazine, de andere dag ben ik in

graag meer met mijn hart wilde werken.

gesprek met samenwerkingspartners.

In 2019 kwam er een mooie kans bij

Met een jaar vol beperkingen achter ons,

Ledenservice ZuidZorg op mijn pad en die

zijn we blij dat we dit jaar weer veel leuke

heb ik met beide handen aangegrepen.

activiteiten kunnen organiseren. In deze
editie leest u daar meer over.

Mijn rol bij de vereniging is heel dynamisch en divers. Dat is juist wat ik er

Veel leesplezier!
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interview

Janneke en Jule
werken in een hospice:

"Dit is een plek die
families dichter bij
elkaar brengt."
4

kijkje achter de schermen

Een kijkje achter de schermen bij Hospice de Regenboog
Op landgoed Eikenburg in Eindhoven staat Hospice de Regenboog. Een
bijzondere plek in een mooie omgeving. Bij binnenkomst in het hospice
valt meteen op dat het er zo stil is. "Het is hier eigenlijk altijd heel rustig,"
vertelt Janneke in de lift, "zelfs als het druk is. Het is een hele fijne plek om
te werken." Wat ook opvalt is de geur in het hospice. Er hangt geen medische
ziekenhuislucht of muf verzorgingshuisgeurtje, het ruikt er gewoon aangenaam. "We hebben geuren voor verschillende emoties," vertelde Jule later,
"die kunnen we dan afstemmen op hoe iemand zich voelt. Dat geeft rust en
maakt het verblijf voor onze gasten aangenaam."
Mooi en dankbaar werk

Familie op verkenning

Janneke (24) heeft in het laatste jaar

Gasten komen hier op doorverwijzing

van haar hbo-opleiding verpleegkunde

van de huisarts of arts in het ziekenhuis.

stagegelopen bij Hospice de Regenboog

Als ze vanuit een thuissituatie hier komen,

en is daarna hier komen werken. "Ik ben

doet de familie vaak al vooronderzoek.

hier dus nog niet zo heel lang, maar

"Ze willen graag even komen kijken,

vind het heel mooi werk."

zodat ze weten waar hun ouder of part-

Jule (22) is een jaar leerling geweest bij

ner terecht komt," vertelt Janneke. "We

InVia, het hospice en logeerhuis hier op

hebben ook filmpjes* gemaakt van alle

het terrein. In het laatste jaar van haar

plekken bij het St. Annaklooster, om een

mbo-opleiding is ze bij de Regenboog

goede indruk te geven van hoe het hier

als leerling begonnen en sinds afgelo-

is. Het is belangrijk dat gasten dit weten

pen zomer versterkt ze het team als ver-

voor ze hier komen, zodat de verwach-

pleegkundige. "Ik werk hier graag. Het is

tingen realistisch zijn."

een leuk team en fijne werkplek."
Elke gast écht leren kennen
Het hospice heeft een beladen imago.

Jule: "Ieder mens is zo anders. Elke gast

"Ik had dat zelf ook voor ik hier kwam,

leren kennen en ervoor mogen zorgen,

vertelt Janneke, "mensen schrikken als

dat vind ik echt heel mooi." Janneke

je zegt dat je in een hospice werkt, ter-

knikt, "daar sluit ik me helemaal bij aan.

wijl het echt heel mooi werk is! Je levert

Het is echt heel bijzonder hoe je al binnen

een bijzondere bijdrage, aan de gasten,

een paar dagen de nieuwe gasten en

maar zeker ook aan de familie.

hun familie écht leert kennen."

* bekijk de filmpjes op: www.youtu.be/saTeJqUfbH8
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Je werk los kunnen laten

Steun voor de familie

Jule: "Natuurlijk is het verdrietig als iemand

Janneke: "De gasten zijn vaak al heel erg ziek

overlijdt. Als je hier werkt is het belangrijk

als ze hier komen en rusten veel. Soms heb ik

dat je het los kunt laten." "De mensen die

ook het gevoel dat ik er meer voor de familie

overlijden zijn echt heel ziek," vult Janneke

ben, dan voor de gast zelf." Jule: "Je begeleidt

aan. "Ik denk bij een overlijden eigenlijk nooit ‘had
je nog maar wat langer
geleefd.' Die laatste periode is heel zwaar. Voor
de gast, maar ook voor
de familie. Waken bij een

"Je speelt een belangrijke
rol in de laatste momenten
die een gast en zijn of haar
familie met elkaar delen."

de familie in een
heel intiem proces.
Je speelt een belangrijke rol in de
laatste momenten
die een gast en
zijn of haar familie

stervend familielid kost heel veel energie.

met elkaar delen." "Daar houden we ons heel

Na het overlijden kan de familie het leven

bewust mee bezig," vult Janneke aan. "Als een

weer langzaam op gaan pakken. Ik denk

gast oncomfortabel is, dan kijk ik meer naar

dat dat maakt dat je het los kunt laten."

wat dat met de familie doet. Natuurlijk maken
we het voor de gasten zo comfortabel moge-

Weer kind of partner zijn

lijk, maar we kunnen de pijn niet volledig weg-

Er zijn geen vaste bezoekerstijden. Janneke:

nemen. Zien dat een dierbare pijn heeft waar

"Familie die graag bij de zorg betrokken wil

je niks aan kunt doen is voor de familie heel

worden is altijd welkom. Als je ’s ochtends

moeilijk. Door uit te leggen welke symptomen

op tijd hier bent, dan kun je helpen met

er zijn in de laatste fase en wat een gast hier-

wassen en aankleden. En als je wilt, mag

van meekrijgt, proberen we ze gerust te stellen

je hier ook blijven slapen. "Je wilt dichtbij

en voor te bereiden op wat er gaat komen."

blijven," zegt Janneke, "vooral in de laatste
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weken. We gaan daar wel over in gesprek

Maak er een feestje van!

met de familie. Te veel hier zijn kost enorm

Janneke: "We stimuleren alle gasten na te

veel energie. Je staat continu aan. Zeker

denken over wat ze nog willen doen. Vaak

als de gast nog niet in de stervensfase is, is

krijgen we leuke verzoekjes. Met vrienden

het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt.

een biertje drinken in het park, een bezoekje

Je hebt je energie hard nodig in de laatste

van een doedelzakspeler of een strijkconcert

fase." "Als gasten hier komen," vult Jule aan,

hier in de tuin; je mag hier echt alles vragen.

"kan de familie weer terug in de rol van kind

Ik zeg bijna altijd ja." "Er was zelfs iemand die

of partner, zodat ze echt kunnen genieten

elke dag bitterballen ging eten bij het hotel

van de band die ze met elkaar hebben. Voor

hier in de buurt," lachen Jule en Janneke in

mantelzorgers is het heel fijn dat ze het zor-

koor. "Soms zijn de kleine dingen nog het

gen hier aan ons kunnen overlaten."

meest bijzonder," vertelt Janneke verder. "In

kijkje achter de schermen

de tuin genieten van de zon, koken met je fa-

aan het beladen gevoel, terwijl de dood ook

milie of gewoon even lekker naar buiten. Blijf

iets moois kan zijn, zeker voor een kind.

niet in de kamer hangen. Pak er een fles wijn

Het leert nieuwe emoties kennen en gaat

bij en maak er een feestje van!"

ervaren wat het is om iemand te missen.
Wij zien het juist als een moment om dich-

Een T-shirt met verhaaltjes voor opa

ter bij je familie te komen."

Kinderen komen hier niet zoveel. "Te weinig
eigenlijk," zegt Jule, "en de kinderen die wel

Momenten die je bijblijven

komen worden er vaak niet echt bij betrok-

Janneke: "Als de familie van een gast op

ken." "We zouden graag zien dat kinderen

mijn eigen familie lijkt, krijg ik het soms wel

meer bij het proces betrokken worden," vult

even moeilijk. Dan moet ik even de kamer

Janneke aan. "Soms leven onze gasten hele-

uit. Ik haal dan een keer diep adem en dan

maal op als ze kinderen zien of horen." Jule:

verdwijnt dat gevoel wel weer. Mensen die

"Laatst was er een familie waarvan de klein-

op negatieve manier overlijden, blijven mij

dochter wel heel nauw betrokken werd. Ze

wel heel erg bij. Het geeft je zo’n machte-

is blijven slapen en heeft samen met haar

loos gevoel als je niks meer voor ze hebt

ouders een T-shirt met tekeningen en ver-

kunnen doen." Jule knikt. "Hier blijven we

haaltjes voor opa gemaakt, die we hem bij de

langer over napraten. Dit raakt je toch meer

laatste zorg hebben aangetrokken."

dan wanneer iemand rustig is ingeslapen."

"De dood hoort bij het leven," vertelt Jule
verder. "Mensen houden zich vaak zo vast

Steun voor familie:

"Bij ons kan de
mantelzorger weer
terug in de rol van
kind of partner."
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Nadenken over het afscheid

Wensen die je niet snel vergeet

"We houden ons dagelijks bezig zijn met

Jule: "Eén van de gasten kon prachtig ver-

het lichamelijk, maar ook het geestelijk wel-

tellen over het autootje dat hij helemaal zelf

zijn van iedere gast," vertelt Jule aan. "We

had opgeknapt en waarmee hij graag naar

stellen vragen over welke klachten ze willen

Zweden wilde gaan rijden. Het autootje was

aanpakken, maar ook wat hen bezighoudt,

net drie maanden af en toen kwam meneer

welke angsten ze hebben en of ze zich een-

hier terecht. Heel triest dat hij het niet meer

zaam voelen. Sommige gasten vinden het

waar kon maken. Zoiets blijft je wel bij." Jan-

heel fijn dat ze dan even hun hart kunnen

neke: "Ik vind het altijd zo bijzonder als men-

luchten of zijn blij als ze het goed kunnen

sen hun eigen plek uit gaan zoeken en dan

achterlaten voor de nabestaanden." "Een

trots op hun smartphone laten zien: hier ga

vader worstelde erg met het feit dat hij

ik liggen! Of je eigen uitvaartmuziek kiezen,

twee jonge dochters alleen achter moest

ook zoiets bijzonders. Laatst was er een me-

laten," vertelt Janneke. "Hij heeft brieven ge-

vrouw die mij vroeg of ik naar haar muziek

schreven aan al zijn dierbaren en heeft de

wilde luisteren. Nou, eigenlijk niet, dacht ik!

hele uitvaart tot in de puntjes geregeld."

Maar oké, doe maar. Heel mooi dat gasten je
daarbij willen betrekken, maar van dat soort

Janneke: "Al zeg je dat je er niet over wilt

vragen krijg ik wel altijd kippenvel."

praten, onze geestelijk verzorger komt toch
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even kennismaken. Na het eerste gesprek

Elke dag én ieder mens is anders

mag je het zeggen als je hier verder geen

"Iedere dag hier is anders," zegt Jule. "Je

behoefte aan hebt. Dit doen we heel be-

komt zoveel verschillende mensen tegen,

wust. Het komt wel eens voor dat iemand

en allemaal hebben ze iets anders nodig.

aangeeft er totaal niet op zitten te wachten,

Het vraagt veel van jezelf, maar ook van het

maar er uiteindelijk toch heel blij mee is.

team. Het is een uitdaging om steeds ande-

"De geestelijk verzorger is er ook voor de

re zorgen bieden. Daarom is het zo fijn dat

familie," vertelt Janneke verder. "Een tijd-

iedere medewerker hier een connectie met

je geleden was er een gast die absoluut

een ander persoon heeft." "Ikzelf ben niet zo

geen zin had om er over te praten, maar

gelovig," vertelt Janneke, "maar een collega

zijn vrouw had hier wel behoefte aan. Dan

vertelde me laatst dat ze met één van de

zetten wij haar op een stoel en zeggen:

gasten naar de stilteruimte was geweest.

‘spui maar even’. Dit is voor de familie heel

‘Wat fijn dat jij dat doet!’ dacht ik toen. Dat

belangrijk. Even kunnen vertellen wat je

maakt het team en de zorg in Hospice de

dwars zit of waar je bang voor bent. Een

Regenboog zo bijzonder. Elke medewerker

gesprekje met de geestelijk verzorger kan

heeft zijn of haar kwaliteiten en zet die in om

dan heel helpend zijn."

de gasten een fijn laatste thuis te geven."

Goed idee?
Doe er iets mee!
samen maken we Brabant
een beetje mooier

Wilt u graag iets voor uw omgeving betekenen,
maar beschikt u niet over de (financiële) middelen om uw idee tot uitvoering te brengen?
Ledenservice ZuidZorg helpt u graag verder!
We ondersteunen onze leden bij het realiseren

Deel uw
idee via onze
website!

van kleinschalige initiatieven die ZuidoostBrabant een beetje mooier maken. Originele
ideeën die mensen met elkaar te verbinden.

Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van een muziekavond of een (moes)tuindag in de wijk.
Of maak mensen blij met het opknappen van een gezamenlijke ruimte. Klein gebaar, groot verschil!
Hoe werkt het? Deel uw idee via onze website. 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. Brengt uw idee mensen samen of maakt het mensen blij? Stuur uw idee in via:

wwww.ledenservicezuidzorg.nl/goedidee
Meer informatie? E-mail naar info@ledenservicezuidzorg.nl of bel 085 - 822 07 60.

Gevraagd en geregeld

nieuwe speelhoek voor De Regenboog

Goed idee:
nieuw speelhoekje

in Hospice de
Regenboog

In Hospice de Regenboog komen soms
kinderen of kleinkinderen van de gasten
op bezoek. Het speelhoekje kon wel een
opfrisbeurt gebruiken. Het eerste deel
van de nieuwe speelhoek is op 9 maart
door Margot overhandigd aan Janneke.
Het speelkleed en de houten treinset
geven de speelhoek meteen meer sfeer!
Om het helemaal af te maken hebben
we samen een wand geschilderd en de
speelhoek ingericht met kindermeubels,
duurzaam speelgoed, tekenspullen en
voorleesboekjes. Een warm welkom voor
alle kinderen die op bezoek komen bij
Hospice de Regenboog.

Op de foto:
Margot Burgering, lid ledenraad Ledenservice ZuidZorg (links)

en Janneke Rooijakkers, medewerker De Regenboog
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Speciaal voor onze leden

De leukste
dagtochten

Elk kwartaal selecteren we voor u de leukste
dagtochten. Dit keer een overheerlijk uitje,
museum te water en een nostalgische terugblik.

Bezoek aan
chocoladeatelier
& cruiseschip
SS Rotterdam
Maandag 9 mei 2022
Exclusieve ledenprijs: €78,95 p.p.
Horen, zien, ruiken en proeven

stoomturbines is nog compleet te bezich-

Eerst rijden we naar Chocoladeatelier Van

tigen en een groot deel van de originele

Noppen waar de meesterpatissier zal vertel-

interieurs met vele tientallen kunstwerken

len over het productieproces van boon tot

is nog aanwezig. Tijdens de tour krijgt u een

bonbon. En natuurlijk wordt er geproefd!

audiofoon met uitleg over wat er te zien is.

Het overheerlijk bezoek aan het chocoladeatelier besluiten we met een uitgebreide

Dineren in De Gouden Leeuw

lunch met kroket, waarna we onze weg

We sluiten deze indrukwekkende dagtocht

vervolgen richting het het prachtige cruise-

af met een heerlijk diner in Restaurant De

schip SS Rotterdam.

Gouden Leeuw.

Maritiem, technisch en cultureel

Gebak, lunch met koket en diner

Het stoomschip Rotterdam is maritiem,

De dagtocht is inclusief koffie/thee met

technisch en cultureel erfgoed. Het is het

gebak, de demonstratie in het chocolade-

grootste passagiersschip ooit in Neder-

atelier, een uitgebreide lunch met kroket,

land gebouwd en één van de laatste ‘ocean

bezoek aan het SS Rotterdam en afsluitend

liners’. De voortstuwingsinstallatie met

diner (incl. twee drankjes).

Opstappen kan om 08.30 uur in Eersel (Bushalte Molenweg) of om
09.00 uur in Eindhoven (Parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan)
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Spektakelmusical
Dagboek van
een Herdershond
in Maastricht
Zaterdag 25 juni 2022
Exclusieve ledenprijs: €130,- p.p.

Legendarische televisie in musicalvorm

notaris, de herenboer en de pastoor. Tegen de

Nostalgie ten top: de legendarische televisie-

opkomst van steenkolenmijnen in Limburg

serie uit de jaren '70 komt dit voorjaar tot leven

komt het rijke Roomse leven steeds meer

in een pop-up theater. Het grootschalige

onder druk te staan. De onhandige kapelaan

spektakelmusical Dagboek van een Herders-

Odekerke probeert zich staande te houden in

hond in het MECC Maastricht brengt de ziel

het katholieke dorp. Een meeslepend verhaal

van de Zuiderling tot leven!

over het Rijke Roomse leven, het dorpsgevoel
en de opkomst van de mijnen.

Beleef het verhaal
Het verhaal van Dagboek van een Herders-

Met lunch en diner

hond gaat over de jonge en naïeve kapelaan

De dagtocht is inclusief een uitgebreide

Erik Odekerke die in 1914 in de Limburgse

lunch, eersterangsticket voor spektakel-

gemeente Geleen wordt geplaatst, een klein

musical Dagboek van een Herdershond en

landbouwdorp dat geregeerd wordt door de

een afsluitend diner (incl. twee drankjes).

Opstappen kan om 11.00 uur in Eersel (Bushalte Molenweg) of
om 11.30 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.
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Prijspuzzel!
Puzzel mee en maak kans op
één van de 25 cadeaubonnen
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Stuur uw oplossing voor 1 mei 2022 in
via www.ledenservicezuidzorg.nl/puzzel
of per post: Ledenservice ZuidZorg,
Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven.

Oplossing_
oplossing:

____

__

____

___

____ __________ _

____

Exclusieve
workshop voor leden:

Ontdek jezelf
met bloemen
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______

ANJ
ASP
BLO
BLO
BOE
CRA
GLI
HAM
KAR
OND
ONT
STE
TRA
TYP
VAA
VOO
VRA
WA
WO
ZON

_ __ __ __ _ _ __ _ __ _____ _______ _ _
___ __ ____

Workshop persoonlijk
bloemstuk maken
Maandag 25 april 2022
Exclusieve ledenprijs: €65,- p.p

Maak uw eigen bloemstuk en leer wat uw

U ontvangt een kaartje met daarop uw eigen

persoonlijke bloem over uw type zegt.

typebeschrijving en de bloem die daarbij

Ervaring met bloemen is niet nodig!

aansluit. Onder begeleiding van onze profes-

De workshop duurt ongeveer 3,5 uur inclusief

sionele bloemarrangeur gaat u aan de slag

pauze met koffie/thee en wat lekkers. U wordt

met uw eigen bloem. Als de bloemstukken

begeleid door 2 professionals: een bloem-

klaar zijn, bespreken we wat maakt dat uw

expert en een persoonlijkheidsexpert. In de

bloemstuk aansluit op uw type.

workshop ontdekt u de 8 verschillende typen

Kijk in de activiteitenagenda op pagina 21 voor

samen met onze persoonlijkheidsexpert.

meer informatie en andere activiteiten.

___

Ingrediënten
voor 2 personen

Het recept van Jan

Verse gewokte spinazie
met gebakken zeebaarsfilet

600 gram verse spinazie,
2 rode uien, 2 tenen knoflook,
2 zeebaarsfilets, bakboter,
scheutje olijfolie,
peper en zout

"Jaren heb ik niet omgekeken naar zeebaars," vertelt Jan. "Ik dacht altijd dat zeebaars vol
met graten zit, dus deze vis kwam nooit bij ons op tafel. Totdat onze visboer mij ervan verzekerde dat dit op een vooroordeel berustte en we zeker geen spijt zouden krijgen als we
dit visje zouden bereiden. Het bleek een verrassend smakelijk visje te zijn! In het begin had
ik een beetje moeite met het bakken, maar al snel kreeg ik in de gaten dat het eigenlijk de
makkelijkste vis is om te bakken. Nu staat het visje met regelmaat bij ons op het menu."
SPINAZIE WOKKEN
1. Begin, indien van toepassing, met het wassen van de verse spinazie.
2. De rode ui (niet te fijn) en knoflook snipperen.
3. In de wok op hoog vuur eerst boter en olie
verwarmen tot deze heet is.
Tip: Om te controleren of boter/olie heet genoeg is zet u de steel van een houten lepel
in de pan. Begint het te borrelen rondom de
steel, dan is de temperatuur hoog genoeg.
4. Gesnipperde ui fruiten tot deze glazig is.
Daarna de knoflook erbij.
Tip: laat de knoflook niet bruin worden, dan
krijgt het een bittere smaak.
5. Voeg de spinazie in delen toe en schep
regelmatig door, tot de spinazie klaar is. Vuur
dan heel laag zetten om warm te houden.

Als alle kookplaten uit zijn: uitserveren en ...

ZEEBAARSFILETS BAKKEN
6. Dep de zeebaarsfilets droog met keukenpapier
(let op dat er geen papier op de vis blijft kleven).
7. Boven- en onderkant voorzien van peper en
zout naar smaak.
8. Doe een klont boter in een hete pan en leg, als
de boter heet is, de vis er met huid naar boven in.
9. Blijf de vis zachtjes bewegen en draai voorzichtig om als de huid begint te verschrompelen
(na ongeveer 60 seconden).
10. Na weer ongeveer 60 seconden draait u de
vis weer om. Als het visvlees mooi bruin is, zet u
het vuur uit en is de vis klaar.
11. Neem diepe borden (voorverwarmd in warm
water) en schep daar de spinazie in met zo min
mogelijk vocht. Schep de vis uit de pan en leg
voorzichtig tegen de spinazie.

Eet Smakelijk!
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Jitske heeft een
passie voor bloemen:

"Wat zegt een
bloem over jezelf
en de ander? "
Ondernemer met een passie: Jitske van OntdekjezelfmetBloemen
Jitske (36) is geboren en getogen in Eindhoven. Ze woont samen met Robin, Rowan (4)
en Quinn (2). Naast haar werk als bedrijfsanalist is ze trotse eigenaar van OntdekjezelfmetBloemen waarmee ze heel Nederland van persoonlijke boeketten wil gaan voorzien.
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"Een jaar of vijf jaar geleden ben ik me

je hiermee de communicatie en samen-

meer gaan verdiepen in typedynamiek,"

werking met collega’s kunt verbeteren. Al

vertelt Jitske, "en heb ik onderzocht hoe

gauw kwam ik erachter dat het ook in de

je persoonlijke voorkeuren en stijlen kunt

communicatie met een partner heel ver-

gebruiken om jezelf en anderen beter

helderend kan zijn. Jezelf begrijpen, maar

te begrijpen. In eerste instantie was dat

vooral ook de ánder begrijpen. Mijn inte-

vooral werk gerelateerd. Ik wilde weten of

resse was gewekt."

ondernemer met een passie

Een eigen bloemengoeroe

kent, maar ook veel van de achtergrond

Om meer over persoonlijkheidstypen

van elke bloem weet, was natuurlijk wel

te weten te komen, heeft Jitske een

superhandig." Naast de persoonlijke

aantal trainingen gevolgd. In deze

bloem hebben ze per type ook de stijl

trainingen werd dieper ingegaan op

van het boeket omschreven. "Alleen een

de eigenschappen van verschillende

persoonlijke bloem maakt een boeket

persoonlijkheidstypen en wat de onder-

niet persoonlijk," licht Jitske toe. "De

linge verschillen en overeenkomsten

schikking van het boeket is zeker zo be-

zijn. Op één van deze trainingen heeft

langrijk. Als jij een ingetogen type bent,

Jitske Moniek leren kennen. "Moniek

dan wil je geen enorme bos met contras-

is naast mijn businesspartner ook onze

terende kleuren. Een meer traditioneel

bloemengoeroe," lacht Jitske. "Ze weet

boeket in harmonieuze kleuren zal dan

echt alles over bloemen en kan daar

veel beter aansluiten."

heel enthousiast over vertellen. We
raakten aan de praat en hadden dezelf-

Elkaar en jezelf leren kennen

de gedachte: wat zegt een bloem over

Ze zijn gestart met het geven van work-

iemand? Kunnen we bloemen inzetten

shops in het maken van persoonlijke

om de typedynamiek tastbaarder te

bloemstukken. De workshops werden

maken, zodat mensen zichzelf en elkaar

geboekt als teambuildinguitjes, maar

beter leren begrijpen en waarderen?

ook op open inschrijving. Mensen
leerden elkaar dan kennen tijdens de

OntdekjezelfmetBloemen!

workshop, wat vaak tot leuke contac-

Jitske en Moniek besloten hun idee

ten leidde. "Bloemen zijn makkelijk en

direct vorm te geven en hebben

veelzijdig," vertelt Jitske. "Het maken van

OntdekjezelfmetBloemen opgericht.

bloemstukken spreekt bijna iedereen

Samen hebben ze op basis van onder

wel aan, omdat je lekker bezig bent en

andere de vorm van de bloem, de ste-

iets tastbaars maakt. Omdat je met je

vigheid en het vaasleven voor 8 verschil-

eigen bloem werkt en leert hoe je een

lende persoonlijkheidstypen een per-

bloemstuk kunt maken wat helemaal

soonlijke bloem geselecteerd. "Bloemen

aansluit bij jouw karakter, ga je ook de

hebben een heel duidelijk karakter,"

verschillen en overeenkomsten met de

vertelt Jitske, "dus het was voor ons niet

andere deelnemers goed zien. Zo leer je

heel moeilijk om de koppeling te maken.

elkaar beter kennen op een heel onge-

Dat Moniek alle bloemeigenschappen

dwongen manier."
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Mijn persoonlijke
bloem is de Craspedia

"Hij is misschien een
beetje gek, maar hij
hoort wel zo."

Na de eerste reeks succesvolle workshops

(1875-1961), de grondlegger van de type-

hebben Moniek en Jitske even een pauze

dynamiek. Er zijn veel van dit soort vragen-

ingelast. Beiden waren ze in verwachting en

lijsten in omloop, maar de meeste zijn erg

wilden ze zich op hun jonge gezinnen richten.

uitgebreid en meer van toepassing in de

Toen de kinderen wat ouder werden, begon

werksfeer. "Onze vragenlijst bestaat uit

het toch weer te kriebelen. "In 2019 hebben

25 vragen waar iedereen antwoord op kan

we het weer opgepakt," vertelt Jitske verder,

geven. Hiermee krijgen wij voldoende infor-

"maar zijn we ons meer op het persoonlijk

matie om het type vast te kunnen stellen en

boeket gaan richten om ons concept breder

houden we de drempel om een persoonlijk

toegankelijk maken. Het boeket kan online

boeket te bestellen zo laag mogelijk."

besteld worden en worden afgehaald bij de
lokale bloemist. Omdat we steeds meer po-

Kwestie van persoonlijke voorkeur

sitieve reacties van bloemisten en bloemlief-

"De antwoorden wijzen nooit voor 100%

hebbers kregen, wisten we dat we hiermee

richting één type," licht Jitske toe. "Je hebt

de juiste richting hadden gekozen."

alle aspecten in je, maar net iets meer
van het één dan van het ander. Het is een
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Een eigen vragenlijst

kwestie van persoonlijke voorkeur die be-

Om te kunnen bepalen welk type iemand

paalt welk type je bent."

is heeft Jitske zelf een vragenlijst opgesteld,

De antwoorden die je geeft kunnen ook per

geïnspireerd op de theorie van Carl Jung

dag verschillen. Als je niet lekker in je vel zit,

dan zullen je antwoorden anders zijn dan

overzicht wil houden en leunt op logica," legt

wanneer je een topdag hebt. De vragenlijst

Jitske uit. "De logica is wat het is, of je het

is zo opgesteld dat de persoonlijke voorkeur

leuk vindt of niet, een en een is twee!" voegt

toch altijd te achterhalen is. Het verschil tus-

ze stellig toe. De Craspedia sluit hier heel

sen ‘helemaal mee eens’ en ‘een beetje mee

goed op aan. De bloem heeft een stevige

eens’ antwoorden is dan doorslaggevend.

steel (duidelijk), het is niet echt een ‘bloem-

"Je hebt alle aspecten in je,
maar net iets meer van
het één dan van het ander."

bloem’ (je kunt er ook mee trommelen -

Ook is er voor ieder type een ‘hamvraag’

met glitters maak je mij echt niet blij," vertelt

toegevoegd. "Welke dat is zeggen we niet",

Jitske. "Mijn bloem is misschien een beetje

lacht Jitske, "want dan beïnvloeden we je

gek, maar hij hoort wel zo."

vindingrijk!) en ze zijn ingetogen (de denker).
Persoonlijke bloemen van de tegengestelde
typen hebben meestal niet de voorkeur. "Met
kunstmatig gekleurde bloemen of bloemen

antwoord." Het antwoord op deze vraag is
voor ieder type karakteristiek. Dus als er

Als afsluiter vragen we Jitske bij wie ze nou

nog twijfel was over het type, dan kan die

graag eens een persoonlijk boeket zou willen

worden weggenomen met het antwoord

bezorgen. "Prinses Amalia," zegt ze na een

op de hamvraag.

korte stilte. "Waarom precies weet ik niet,
maar het lijkt me gewoon een heel interes-

De bloem van de ‘kritische denker’

sant type. Ze is de toekomst van Nederland

De persoonlijke bloem van Jitske is de Cras-

en heeft, zeker in haar positie, een bijzondere

pedia. "Ik ben de ‘kritische denker’. Dat is het

leeftijd. De transitie van jeugd naar volwassen.

type dat alles overdenkt, vindingrijk is, graag

Dat is wel een persoonlijk boeket waard."

Een persoonlijk boeket bestellen, hoe werkt het?
Online bestellen via de website www.ontdekjezelfmetbloemen.nl
In de webshop selecteert u eerst het
formaat van het boeket. Vervolgens kunt
u de bestelling plaatsen, online betalen
en kiezen bij welke lokale bloemist u het
boeket op wilt halen. Na de bestelling

ontvangt u een e-mail met een link naar
de vragenlijst. Als u deze heeft ingevuld
en verzonden kunt u het boeket na
3 werkdagen het boeket ophalen bij
de geselecteerde bloemist.

Persoonlijk boeket cadeau doen? Als lid van Ledensevice ZuidZorg krijgt u bij bestelling
van een cadeaubon de geschenkverpakking (t.w.v. €4,95) er gratis bij. Om gebruik te
maken van de korting kunt u de kortingscode LSZZ invoeren bij uw bestelling.
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Siebe zet zich in voor
de stichting Little Tigers:

"Je leert mensen
kennen die je
normaal nooit zou
ontmoeten."
Vrijwilliger aan het woord: Siebe over Little Tigers
Siebe (34) is geboren in het Friese Dokkum en woont nu in Neerkant, een dorpje halverwege Eindhoven en Venlo, samen met katten Sombra, Teddy en Pien, hond Rosie,
de kippen Wittenie en Irene-Sirene en vriendin Emma-Sophia.
Na 15 jaar in loondienst te hebben gewerkt,

In zijn vrije tijd leest Siebe graag filosofi-

is Siebe sinds vorig jaar als zelfstandig

sche werken, wetenschappelijke artikelen

discovery engineer gestart onder de naam

en poëzie. "Of eigenlijk alles wat los en

Phase0. "Ik help startups onderzoeken of

vast zit, zolang het mij maar helpt met het

hun idee technisch te realiseren is en of er

beantwoorden van vragen die ik heb," vult

vraag naar is," legt Siebe uit, "onder andere

Siebe aan. Naast lezen, verdiept hij zich in

door onderzoek te doen en een minimalis-

de Spaanse taal, is hij keeper bij het ampu-

tisch prototype te ontwikkelen. Dit om te

tatievoetbalteam van PSV en houdt hij van

voorkomen dat ze bakken met geld uitge-

tuinieren en (vegetarisch) koken.

ven aan een niet-realiseerbaar idee."
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vrijwilliger aan het woord

Een ware run op asielkatten

Sombra op te halen. "Dat was zo’n magisch

Via zijn toenmalige vriendin, die met haar

moment," vertelt Siebe "Deze ervaring gun

kat Pixie bij hem kwam wonen, was Siebe

ik andere mensen (en katten!) ook." Siebe

tot de ontdekking gekomen dat een kat

heeft direct aangegeven dat hij graag

in huis hebben heel gezellig is. "Het was

wilde helpen. "Toen ze iemand zochten die

al vanaf dag één dikke mik tussen mij en

een katje van Schiphol naar Zuid-Laren kon

Pixie. Voorheen had ik alleen hamsters

brengen, heb ik meteen ja gezegd," vertelt

gehad, en hoewel ik mijzelf
wel als dierenvriend zag,
had ik zelf niet overwogen
een ander dier in huis te nemen." Toen het uitging met
zijn vriendin is Siebe meteen op zoek gegaan naar

"Het ophalen van Teddy en
Sombra was zo’n magisch
moment, dat gunde ik
andere mensen ook!"

Siebe verder. "Het
was een hele
bijzondere ervaring. Het katje
kwebbelde de
hele rit gezellig
tegen me. Toen ik

een eigen kat, maar dat bleek nog niet

aankwam, heb ik twee uur zitten keuvelen,

zo makkelijk. Er leek een ware run te zijn

drie plakken cake gegeten en vier bakken

op de asielkatten in Nederland, en steeds

koffie gedronken. Het katje was rustig

werd een katje vlak voor zijn neus wegge-

de kamer (en het nieuwe baasje) aan het

kaapt. Via verhuisdieren.nl kwam hij een

verkennen. We hadden het natuurlijk over

lief, grijs katje genaamd Teddy tegen. "Ik

onze liefde voor katten, maar ook over haar

zag het al helemaal voor me. Samen met

overleden zoon en over wat we belangrijk

Teddy in het appartementje op 15 hoog in

vinden in het leven. Na mijn vertrek had ik

centrum Eindhoven. Onze eigen manca-

niet alleen het gevoel dat ik een katje naar

ve!" lacht Siebe. "Teddy bleek in de straten

een fijne plek had gebracht, maar had ik

van Zuid-Spanje te hebben gewoond en

ook ideeën opgedaan en andere invals-

zocht nu een mandje in Nederland. Voor ik

hoeken meegekregen. Echt een verrijking!

in aanmerking kwam, moest ik eerst tele-

Zonder Little Tigers had ik nooit bij deze

fonisch kennis maken met een vrijwilliger

vrouw thuis aan de eettafel gezeten."

van de stichting Little Tigers. In het ontzettend gezellige telefoongesprek werd al snel

Kattenmatchmaking

duidelijk dat Teddy een maatje nodig zou

Een tijdje nadat Siebe was gestart als kat-

hebben. Twee katten? Gewoon gedaan! "

tentaxi, ging hij ook als bemiddelaar aan
de slag. "Je regelt functionele dingen, zoals

Een magisch moment

kattenpaspoorten en vervoer naar de baas-

Na een paar weken in spanning zitten en

jes," legt Siebe uit, "maar draagt er ook zorg

voorbereidingen treffen, kon Siebe einde-

voor dat de katjes in de juiste mandjes ko-

lijk naar Rotterdam Airport om Teddy en

men. Je gaat in gesprek met de aanvragers
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om te kijken of het katje en de aanvrager bij

echt onder erbarmelijke omstandigheden.

elkaar passen. Het moet matchen qua karak-

"Ik heb de hele terugreis met natte ogen in

ter, maar ook de omgeving moet bij het katje

het vliegtuig gezeten," bekent Siebe, "maar je

passen. Dat is soms best een uitdaging."

beseft dan wel weer dat waar jij en je mede-

Nieuwe baasjes sturen vaak vrolijke foto’s of

vrijwilligers zich zo voor inzetten echt heel

video’s van het katje in zijn nieuwe thuis. Dat

hard nodig is. Ik zou het heel gaaf vinden als

geeft de kattenbemiddelaar wel een goed

we de asielen in Spanje structureel kunnen

gevoel. "Katje blij, Siebe blij!" grapt Siebe. "Na-

voorzien van extra inkomsten en materiaal,

tuurlijk is het belangrijk dat we de katten een

zodat de vrijwilligers daar katten ook de zorg

fijn thuis kunnen geven, maar het kan ook zo-

kunnen bieden die nodig is."

veel voor de baasjes betekenen! Een kat kan
een kind met autisme zich beter laten voelen

Zelfontwikkeling door vrijwilligerswerk

of kan leegte in huis weer opvullen (met kop-

"Als bemiddelaar leer je mensen kennen die je

jes en knuffels) bij een eenzame weduwe."

normaal nooit zou ontmoeten," vertelt Siebe.
"Dat is echt heel bijzonder. Ik ben van mezelf

Oorsprong is niet van belang

introvert en heb altijd moeite gehad om bui-

Recent is Siebe twee asielen in Spanje gaan

ten mijn werk om met onbekende mensen te

bezoeken om de mensen te ontmoeten

praten. Zowel mijn gesprekken in de katten-

waarmee hij al een half jaar intensief sa-

taxi als mijn gesprekken als bemiddelaar bij

menwerkt. "Ik krijg vaak de vraag waarom

Little Tigers helpen mij hierin te groeien.

we katten uit Spanje halen," vertelt Siebe.

Als je nadenkt over vrijwilligerswerk, zoek

"Het maakt niet uit waar de katten vandaan

dan iets wat dicht bij je staat. Iets waar je

komen, maar hier hebben we nu eenmaal de

enthousiast over bent, waarvoor je je intrin-

contacten gelegd en is er sterk behoefte aan.

siek wil inzetten. Natuurlijk is het geweldig

De meeste Spanjaarden zien katten als een

om verblijven schoon te maken in het lokale

overlast, niet als gezellige huisdieren. Daar-

asiel, maar als dat niet bij je past, dan houdt

door ontstaan er grote kattenkolonies; tien-

dat geen stand. Dus zoek iets waar jij geluk-

tallen katten die bij elkaar komen om te eten

kig van wordt, dan kun je jezelf ontwikkelen

en beschutting te vinden. Katten leven daar

én anderen gelukkig maken."

Stichting Little Tigers helpt zwerfkatten uit het buitenland, momenteel vooral
uit Spanje en Griekenland. Zwerfkatten worden van de straat gehaald of uit
het gemeenteasiel (ofwel dodingstation) gered, en waar mogelijk wordt er een
nieuw huisje voor hen gezocht (in Spanje, Nederland of België). Ook ondersteunt
de stichting programma’s om zwerfkatten te laten castreren/steriliseren.
Meer informatie over Little Tigers vindt u op www.littletigers.eu
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April
Rondleiding Theater de Schalm
8 april, 15.00-17.00 uur

Theater de Schalm
Meiveld 3, Veldhoven

Routewandeling Mierlo (8,5 km)
21 april, 13.00-15.30 uur

Strabrechtse Hoeve
Aardborstweg 19, Mierlo

Lezing Erfrecht- en Nalatenschapsplanning
22 april, 13.30-15.00 en 15.30-17.00 uur

De Gouden Leeuw
Hof 6, Bergeijk

Workshop Ontdek jezelf met Bloemen (€65,- p.p.)
25 april, 13.30-17.00

D'n Burgemister
Meiveld 3A, Veldhoven

Routewandeling Waalre (6,5 km)
28 april, 13.00-15.30 uur

Herberg 't Loon
Loonderweg 44, Waalre

Activiteiten
agenda

Mei
Educatieve wandeling met gids in Vessem
3 mei, 13.00-15.30 uur

De Gouden Leeuw
Jan Smuldersstraat 24, Vessem

Dagtocht: Chocoladeatelier &
Cruiseship SS Rotterdam (€78,95 p.p.)
9 mei, 08.30 uur (Eersel) en 09.00 uur (Eindhoven)

Bushalte Molenweg, Eersel of
Parking Tongelreep, Eindhoven

Routewandeling Aalst (6,7 km)
12 mei, 13.00-15.30 uur

Hut van Mie Pils
Leenderweg 1, Waalre

Ledendagen in Toverland (€22,50/17,50 p.p.)
14 en 15 mei, 10.00-18.00 uur

Attractiepark Toverland
Toverlaan 2, Sevenum

Rondleiding Theater de Schalm
18 mei, 11.00-13.00 uur

Theater de Schalm
Meiveld 3, Veldhoven

Routewandeling Mierlo (6,5 km)
19 mei, 13.00-15.30 uur

De Wolfshoeve
Patrijslaan 9, Mierlo

Educatieve wandeling met gids in Heeze
20 mei, 13.00-15.30 uur

Heidecafé De Strabrechtse Heide
De Plaetse 71A, Heeze

Lezing Erfrecht- en Nalatenschapsplanning
24 mei, 13.30-15.00 en 15.30-17.00 uur

Cafézaal Sint-Joris
Heuvel 7, Veldhoven

Juni
Dagtocht: Spektakelmusical Dagboek van
een Herdershond in Maastricht (€130,- p.p.)
25 juni, 11.00 uur (Eersel) en 11.30 uur (Eindhoven)

Bushalte Molenweg, Eersel of
Parking Tongelreep, Eindhoven

Algemene Ledenvergadering met
Joris Linssen & Caramba
29 juni, 18.30-22.00 uur

Theater de Schalm
Meiveld 3, Veldhoven

Wilt u deelnemen aan een activiteit?

Meld u aan via www.ledenservicezuidzorg.nl/activiteiten of via 085 - 822 07 60.
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Ledenvoordeel
in 2022

Als lid van Ledenservice ZuidZorg ontvangt u
ledenvoordeel bij onze samenwerkingspartners.
We doen ons best om een zo compleet mogelijk
pakket voor u samen te stellen. Heeft u nog goede
ideeën of suggesties? Dan horen we die graag!

Collectieve kortingen
CZ zorgverzekering (088 - 555 77 77)
2,5% korting op de basisverzekering

Univé schadeverzekeringen (088 - 60 02 300)
5% collectieve korting op particuliere schadeverzekeringen

VGZ zorgverzekering (0900 - 84 90)
• 4% korting op basisverzekering
• 15% korting op aanvullende verzekeringen
• 5% korting op tandverzekeringen

Culturele activiteiten
Beleef klassiek (0900 - 81 91)
• € 34,95 per ticket
• Gratis geschenkpakket thuisbezorgd

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)
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Brandpreventiewinkel (085 - 06 45 945)
Exclusieve korting op twee rookmeldersets en
andere brandpreventieartikelen

Gemak & Winkelen
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

Oogvoororen (085 - 48 63 743)
Diverse kortingen bij de audicien aan huis

Opticien aan huis (06 - 49 38 64 12)

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

• Gratis oogmeting en advies aan huis
• Gratis brilglazen optie
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
Medipoint (088 - 10 20 100)
• 10% korting op zorghulpmiddelen
• Gratis loophulpmiddelen
• Speciale ledenacties & activiteiten

Monique Slijkhuis (040 - 25 48 194)
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)
Begeleiding, huishoudelijke-, klus- of tuinhulp
zonder eenmalige servicekosten (t.w.v. €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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14 en 15 mei

Exclusieve
ledendagen in
Toverland!

Bestel uw
tickets via onze
website!
Ervaar ruim 35 attracties en shows in de betoverende
werelden van Attractiepark Toverland.
Entree voor leden is op deze dagen €22,50 voor volwassenen
en €17,50 voor kinderen (van 90- 140 cm).
Voor kinderen kleiner dan 90 cm is de toegang gratis.

De voordelen op een rijtje:
• Exclusieve ledenkorting op dagkaarten
• Gratis parkeerticket
• Gratis actiefoto in een attractie
• Korting op eten en drinken

Bestel uw tickets via www.ledenservicezuidzorg.nl/toverland

Graag nodigen we u uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) op woensdag 29 juni 2022.
De avond is geheel verzorgd en gratis te bezoeken voor onze leden, inclusief introducé!
U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom in Theater de Schalm in Veldhoven. Kom meer te weten
over Ledenservice ZuidZorg op onze infomarkt, praat en beslis mee over de vereniging tijdens de
ALV en geniet na de pauze van een prachtig muzikaal optreden van Joris Linssen & Caramba!

Meld u aan op www.ledenservicezuidzorg.nl/ALV

29 juni

Meld u
aan op onze
website!

ALV met
Joris Linssen
& Caramba
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