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Passie voor groente en fruit
Het verhaal van ondernemersfamilie Culdur 

Loek Weimar van PSV OldStars
Loek geeft training in wandelsporten en is actief  
als beweegcoach voor mensen met dementie

Soldaat van Oranje! 
Gaat u mee naar deze indrukwekkende musical? 
Geef u op voor de dagtocht van 19 oktober 



...en nog veel meer!

Vrijwilliger aan het woord: 
Loek Weimar van PSV OldStars

Loek geeft training in wandelsporten, 
zoals wandelvoetbal en wandelkorfbal,  
en is daarnaast actief als beweegcoach 
voor mensen met dementie. 

Ondernemersfamilie met een passie:
Groente & Fruit van Kadir
De familie Culdur staat al ruim 25 jaar op de markt  
met een kraam vol groente en fruit. Ze vertellen hoe 
het leven als marktkraamhouder eruit ziet. 

Kijkje achter de schermen: 
Has Verouden over CityFest
Na twee jaar kan het eindelijk weer!  
Has vertelt over een weekend vol muziek, 
eten, drinken en cultuur.
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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,  
Margot Burgering, Marianne Versteeg-Smit,  
Kyra Keuken
Eindredactie, ontwerp, opmaak & illustraties:
Smit Grafische Vormgeving, Eindhoven
Fotografie: Max Kneefel, Marianne Versteeg-Smit,  
Nick Bookelaar
Drukwerk & verspreiding: Drukkerij Erhardt, Eindhoven 
Oplage: 33.000 exemplaren  

Activiteitenkalender van dit najaar! 
Wanneer zien we u?

Routewandelingen, informatiemiddagen, creatieve 
workshops en dagtochten: u vindt ze allemaal in 
onze activiteitenkalender.
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Veel leesplezier! 

Mensen blij 
maken en 
bij elkaar 

brengen
Jake

Aerdts (27)
is medewerker 

Communicatie en Events 
en gek op films

De passie voor organiseren komt niet uit 

de lucht vallen. Naast mijn liefde voor 

films, is ook theater iets wat ik zeer be-

wonder. Daar zet ik me dan ook graag 

voor in. Zo help ik al jaren mee met het 

uitvoeren van dans- en theaterproducties 

voor kinderen, om hen een podium te 

geven én ze kennis te laten maken met 

muziek, theater en dans. Daarnaast ben 

ik vrijwilliger bij CityFest, het gratis cul-

turele festival van Veldhoven (zie pagina 

20 voor het interview 'Een kijkje achter 

de schermen'). Ook ben ik actief betrok-

ken bij de organisatie van activiteiten bij 

de bewonersvereniging van Strijp-S in 

Eindhoven en van mijn oude school. Men-

sen blij maken en bij elkaar brengen, dat 

geeft me echt voldoening en is ook mijn 

doel bij de Ledenservice. 

In dit magazine leest u wat we dit jaar al 

voor onze leden hebben georganiseerd, 

zoals de Ledendagen in Toverland en 

de Algemene Ledenvergadering. Ook 

hebben we weer nieuwe activiteiten op de 

agenda staan, deze vindt u vanaf pagina 28. 

Hopelijk zie ik u een keertje!

Misschien bent u mij wel eens tegengekomen bij een activiteit van de Ledenservice, 

want sinds de oprichting van de vereniging in 2019 zet ik mij in voor alles wat de 

Ledenservice voor haar leden organiseert. Daarnaast verzorg ik samen met mijn 

collega Caroline de communicatie. 

3



interview  

Als je 60 jaar geleden tegen de Haagse Loek Weimar (81 jaar) had gezegd dat hij ooit 

bij PSV Foundation zou werken en Prins Carnaval van Geldrop zou worden, had hij je 

waarschijnlijk heel hard uitgelachen. Maar het leven kan soms gek lopen. De liefde 

voor zijn vrouw Tonne en de sport brachten Loek naar het mooie Brabant, waar hij 

zich al vele jaren meer dan thuis voelt. Hij geeft training in diverse wandelsporten, 

zoals wandelvoetbal en wandelkorfbal, en is daarnaast actief als beweegcoach voor 

mensen met dementie.

Vrijwilliger aan het woord: Loek Weimar van PSV OldStars

Van je brein 
tot aan je tenen:

"Alles komt  
in actie met  

wandelsporten"
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Vrijwilliger aan het woord: Loek Weimar van PSV OldStars

Wandelsport heb je in allerlei vormen. 

Hockey, voetbal, korfbal, handbal, 

volleybal, tennis, noem maar op. Zelfs 

wandelrugby is een sport. "Het gaat er 

allemaal iets rustiger aan toe," vertelt 

Loek. "Bij wandelvoetbal mag je niet 

rennen en de bal 

niet boven de heup 

uit laten komen. 

Partijtjes spelen we 

zes tegen zes, op 

een kwart voetbal-

veld. De wedstrijdjes 

duren maar een kwartiertje. Dat be-

tekent niet dat er niet serieus gesport 

wordt, hoor! Ik moedig spelers aan om 

zichzelf verantwoord uit te dagen. Dan 

bereik je het grootste effect op lichaam 

en geest." Lachend voegt hij daaraan 

toe: "Ze noemen me wel eens liefko-

zend 'de beul', als ik erop aandring dat 

we doorgaan totdat ze de oefeningen 

goed uitvoeren."

Alle spieren motiveren

Loek baseert zijn trainingen op de prin-

cipes van het Athletic Skills Model 

(ASM) van René Wormhoudt,  

een toonaangevende fysio-

therapeut. "ASM houdt in 

dat we eerst een uitgebrei-

de warming-up doen. De 

spieren losmaken, de hart-

slag omhoog.  

We doen kniebuigingen en uitstap-

passen, snelwandelen op de plaats en 

zwaaien onze armen los. Daarna gaan 

we specifiek met de sport aan de slag. 

We oefenen bijvoorbeeld met heen en 

weer schieten van de bal en spelen een 

oefenpartijtje. Ik 

vertaal ASM altijd 

als 'Alle Spieren 

Motiveren', want 

dat is precies wat 

we doen. Van je 

brein tot je tenen, 

alles komt aan bod tijdens een training."

Eén ding wil Loek heel duidelijk ma-

ken: wandelsport is voor iedereen die 

nog kan lopen. "Het maakt niet uit dat 

je nog nooit een sport beoefend hebt, of 

dat je geen conditie hebt, wandelsporten 

zijn geschikt voor iedereen, op elk niveau. 

  vrijwilliger aan het woord

"  Het maakt voor wandelsport 
niet uit dat je nog nooit een 
sport beoefend hebt."
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In een van mijn groepen zit een dame die 

in het begin alleen een beetje over het veld 

liep. Nu kan ze een bal aannemen, gericht 

schieten en de hele training enthousiast 

meedoen. Geweldig!"

De kracht van bewegen

Zelf heeft de sportieve Loek de meerwaar-

de van bewegen als geen ander ervaren. 

Twaalf jaar geleden werd er bij hem een 

goedaardige vettumor in zijn bovenbeen 

ontdekt. "Die tumor kunnen ze niet hele-

maal verwijderen zonder belangrijke zenu-

wen te raken, dus moet ik af en toe onder 

het mes om een stuk weg te laten halen. 

Na een van de eerste operaties zei de 

chirurg dat ik waarschijnlijk niks meer zou 

kunnen met mijn been. Dat was natuurlijk 

aan dovemansoren gericht. Ja, ik moest 

stoppen met wandelvoetbal en kon amper 

lopen, maar ik was zeker niet van plan om 

bij de pakken neer te zitten. Ik ben gaan 

revalideren bij TopSupport en kon steeds 

een beetje meer. Na twee jaar ging ik voor 

het eerst weer skieën met mijn vrouw. Ik 

stond na de eerste afdaling te huilen on-

deraan de piste, zo blij was ik. Dat gevoel, 

die overwinning, dat wil ik andere mensen 

ook bieden. Daarom volgde ik een oplei-

ding tot beweegcoach, en geef ik nu met 

veel plezier de OldStars-trainingen."

Sporten als weg uit het isolement

Wandelsport draait niet alleen om bewegen, 

maar ook om sociale contacten. "Voor en na 

de training drinken we samen gezellig wat in 

interview  

Het PSV OldStars-team  
brengt mensen samen: 

"Dankzij het  
sociale component,  
ontstaan er mooie  
vriendschappen"
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de kantine. Voor sommige leden is de derde 

helft zelfs het hoogtepunt van de training. 

We zijn een hele sociale, gezellige club men-

sen. Het is een hechte club, maar nieuwe le-

den ontvangen we met open armen." Dank-

zij het sociale component, ontstaan binnen 

het OldStars-team van PSV Foundation een 

aantal mooie vriendschappen. Loek: "Zo'n 

vriendschap begint vaak met samen car-

poolen naar de training. En voor je het weet, 

heb je er een maatje bij. Nieuwe vrienden 

maken op oudere leeftijd is helemaal niet 

makkelijk. Dus ik vind het heel mooi om te 

zien dat deze sport senioren daarbij helpt." 

Loek leerde ook veel nieuwe mensen ken-

nen dankzij OldStars en dat bracht hem 

ervaringen die hij niet voor mogelijk had 

gehouden. "Wist je dat ik Prins Carnaval van 

Geldrop ben geweest? Een van mijn con-

necties uit de sportwereld vond dat wel iets 

voor mij. Ik was helemaal geen carnavals-

vierder, maar vooruit! Een Hagenees 

als Prins Carnaval, dat is mooi toch? 

Sindsdien heb ik de smaak te pak-

ken en vier ik het ieder jaar, al ga 

ik het liefste naar Den Bosch. 

Laat ze dat hier in Geldrop 

maar niet horen."

Oefeningen met mensen 

met dementie

Soms geeft Loek training 

van een heel ander kaliber. 

"de PSV Foundation organi-

seert een paar keer per jaar 

een activiteit voor mensen met dementie. 

Die laat ik natuurlijk niet snelwandelen of 

kniebuigingen en lage uitstappassen ma-

ken. Voor veel van de deelnemers is het al 

een opgave om hun vingers een voor een 

tegen de duim van dezelfde hand te tik-

ken. Dus we doen vooral kleine oefeningen 

met de handen en armen die ook mentaal 

uitdagend zijn. Een deelnemer aan zo'n 

activiteitenmiddag vroeg mij de laatste 

keer 'Meneer Loek, doe je deze oefening 

ook met de OldStars?' Dus ik gaf een de-

monstratie van een snelle pas op de plaats 

om te laten zien wat we daar zoal doen. 

Zat 'ie met grote ogen te kijken. Maar dat 

zo snel bewegen voor hem een brug te ver 

is, betekent niet dat hij niets kan. Integen-

deel. Mijn filosofie? Iedereen kan iets doen 

om zichzelf uit te dagen. 

  vrijwilliger aan het woord

Tip!
Van wandelhockey tot wandelrugby en van  

tafeltennis tot biljarten: door het hele land zijn  

diverse OldStars-activiteiten. OldStars is een initia-

tief van de PSV Foundation. Het Nationaal Ouderen-

fonds was hier zo enthousiast over dat ze het con-

cept hebben toegepast op andere sporten. 

Vind een OldStars-beweegactiviteit bij u in de buurt 

via www.oldstars.nl/in-de-buurt. Zoekt u een andere 

sociale activiteit? Kijk dan eens op ouderenfonds.nl bij  

'Activiteiten' of op de website van de PSV Foundation: 

www.psv.nl/foundation bij 'Programma's'. 
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Wilt u zich aanmelden voor  
de PSV OldStars? 
Kijk op www.psv.nl/foundation bij 'Programma's 

U bent ook van harte welkom om een keer naar de training te komen kijken. 
Elke dinsdag en woensdag trainen de PSV OldStars bij de PSV Foundation Academy 
Tongelre aan de Partituurlaan 100 in Eindhoven. Het seizoen loopt van september tot 
juli. De kosten zijn € 130,-  per seizoen (40 trainingen). 

 

Voor sommigen is dat een flinke wandeling 

maken, voor anderen is het vingergymnas-

tiek. Wat je niveau ook is, als je traint, word 

je altijd beter. En wie weet kun je dan na een 

paar maanden ineens iets waarvan je nooit 

gedacht had dat je het zou kunnen." 

Ook voor mensen met dementie draait 

zo'n sportief uitje vooral ook om de sociale 

contacten. Loek: "Ze vinden het fantastisch 

om er even uit te zijn. Ik voel me soms 

meer een sfeermaker dan 

een beweegcoach. Als ze 

mijn Haagse accent horen, 

moet ik altijd even 'O, o,  

Den Haag' voor ze zingen. 

Doe ik natuurlijk graag!" De 

meeste voldoening haalt Loek uit 

het effect dat zo'n activiteit op de 

deelnemers heeft: "Gedurende de dag 

zie ik mensen steeds meer opbloeien. 

Dat is wat bewegen in een groep met je 

doet. Je prikkelt je hersenen op een andere 

manier en je ontmoet nieuwe mensen. Dat 

trekt mensen met dementie vaak hele-

maal uit hun schulp, fantastisch. Ik geniet 

er zo van als ik anderen kan helpen om te 

genieten. Dat is toch het mooiste wat je 

voor een ander kan doen?"

" Ik geniet er zo van  
als ik anderen kan helpen  
om te genieten." 

interview  

8

https://www.psv.nl/foundation/home.htm


 

" Nieuwe speelhoekje Regenboog  
brengt families samen"

Deel uw  
idee via onze 

website!Leden 
voor Leden 
samen maken we de 
maatschappij  
een beetje mooier 

Gevraagd  
en geregeld: 

Speelhoekje in  
De Regenboog

Afgelopen maart hebben we namens de 
Ledenservice de kinderhoek in Hospice de 
Regenboog een opknapbeurt gegeven. 
Het frisse groene kleurtje op de muur, 
de nieuwe meubeltjes, het speelgoed en 
de kinderboeken nodigen uit om te gaan 
spelen. Bij het Hospice zijn ze er superblij 
mee: "Familie die komt zonder kinderen, 
neemt de keer erna wel de kinderen mee, 
omdat ze zien dat het kan," vertelt Janneke 
enthousiast. "Je ziet de gasten helemaal 
opleven en voor de familie is het fijn dat de 
kinderen onbezorgd kunnen spelen." 

Ledenservice ZuidZorg ondersteunt haar leden bij het 
realiseren van kleinschalige initiatieven die mensen met 
elkaar verbinden. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren 
van een muziekavond, een (moes)tuindag in de wijk of 
het opknappen van een gezamenlijke ruimte. 

Hoe werkt het? Deel uw idee 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. 

Aangevraagd door een lid:
een gezellige binnentuin voor onze gasten

Logeerhuis In Via op Landgoed Eikenburg in Eindhoven biedt tijde-
lijke zorg aan mensen die dat nodig hebben, bijvoorbeeld voor of na 
een ziekenhuisopname of om de mantelzorger even te ontlasten.  
De zorgverleners bij In Via streven ernaar het dagelijkse leven van 
elke gast zo comfortabel mogelijk te maken in een huiselijke sfeer. 

Waarmee kan Ledenservice ZuidZorg helpen?
Voor haar gasten heeft In Via een binnentuin beschikbaar die wel een opknapbeurt kan ge-
bruiken. Er is nauwelijks meubilair en de wanden kunnen wel wat kleur gebruiken. Met steun 
van de Ledenservice gaan vrijwilligers van In Via een mooie loungeplek maken, de wanden 
schilderen en er een speelhoek inrichten voor de (klein)kinderen.

Binnenkort: 
Opknappen 
binnentuin 

In Via
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Elk kwartaal selecteren we voor u de leukste  
dagtochten. Dit keer hebben we 3 dagtochten  
geselecteerd!  Laat u betoveren door prachtige  

bloemen en vlinders, dompel u onder in kerstsfeer 
of droom weg bij een indrukkende musical.

Speciaal voor onze leden

De leukste
dagtochten

In oktober reizen we af naar Katwijk aan Zee 

voor de musical 'Soldaat van Oranje'. De musi-

cal is gebaseerd op het waargebeurde verhaal 

van één van onze grootste verzetsstrijders: Erik 

Hazelhoff Roelfzema. Als de Duitsers in 1940 

Nederland binnenvallen, heeft de Leidse stu-

dent Erik Hazelhoff Roelfzema met zijn vrien-

den een onbezorgd studentenleven. De dan 

ongeveer 23-jarige jongens realiseren zich als 

donderslag bij heldere hemel dat niets meer 

hetzelfde is. Vriendschap en liefde zijn niet 

langer vanzelfsprekend. De oorlog zet alles op 

zijn kop, alle verhoudingen staan op scherp. 

Iedereen moet zijn eigen keuzes maken: "Ga je 

vechten voor Vrijheid, Volk, Vaderland? Steek je 

je kop in het zand en studeer je door? Of kies je 

doelbewust voor de vijand?"

Soldaat van Oranje – De Musical ging op  

30 oktober 2010 in première in een voor deze 

voorstelling gecreëerd theater. Het publiek 

beleeft de voorstelling, met inmiddels meer 

dan 3,2 miljoen bezoekers, in een 360 graden 

draaiende theaterzaal en wordt zo het waar-

achtige verhaal ingetrokken.

Deze dagtocht is inclusief: eersterangs 

plaatsen voor de matineevoorstelling van 

Soldaat van Oranje, ontvangst met koffie/ 

thee met wat lekkers, pauzearrangement 

(drankje uit Hollands assortiment en een 

hartig hapje), vervoer per luxe touringcar 

met een lunchpakket op de heenreis en 

een diner op terugreis.

1 Soldaat van Oranje 
De Musical

Woensdag 19 oktober 2022
van 10:15 tot 23:00 uur
Exclusieve ledenprijs: € 138,50 p.p.

Opstappen kan om 10:15 uur in Eersel (Bushalte Molenweg, t.o. Scandinavian Tobaccogroup)  

of om 10:45 uur in Eindhoven (Parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan)
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In november brengen we een bezoek aan de 

Country & Christmas Fair bij Kasteel de Haar 

in Haarzuilens. Via de opstapplaatsen rijden 

we eerst naar Restaurant 't Wapen van Haar-

zuylen voor een kop koffie/thee met gebak. 

Daarna vertrekken we richting de Country 

& Christmas Fair, waar we rond de klok van 

12.00 uur zullen arriveren.

Vanaf het moment dat u door de toegangs-

poorten loopt, wordt u ondergedompeld 

in het fijne, warme gevoel van de mooiste 

tijd van het jaar… Kerst! Hier kunt u hele-

maal in kerststemming komen en shoppen 

voor de leuke kerstsnuisterijen, delicatessen 

en prachtige presentjes. Maar ook voor de 

niet-shoppers is het er goed toeven. Er zijn tal 

van kraampjes waar u heerlijk kunt eten, kunt 

genieten van een welverdiende kop Glühwein 

of van een portie oud-Hollandse poffertjes. 

Warm de handen bij één van de vele vuur-

korven en laat u betoveren door muziek en 

entertainment in winterse kerstsferen. 

Om 16.45 uur vertrekken we vanuit Haarzuilens 

en zullen we de dagtocht afsluiten met een 

heerlijk winterbuffet in Restaurant 't Wapen 

van Haarzuylen.

De dagtocht is inclusief: 2x koffie met gebak, 

entree kerstmarkt, winterbuffet en vervoer 

per luxe touringcar.

2 Country & 
Christmas Fair

Woensdag 23 november 2022,
van 8:45 tot 21:00 uur
Exclusieve ledenprijs: €73,95 p.p.

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. 

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

Opstappen kan om 08:45 uur in Eersel (Bushalte Molenweg, t.o. Scandinavian Tobaccogroup)  

of om 9:15 uur in Eindhoven (Parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan)

Angelique 
verzorgt de  

dagtochten bij  
Ledenservice  

ZuidZorg

bekijk dagtocht 3 
op de volgende pagina

Opstappen kan om 10:15 uur in Eersel (Bushalte Molenweg, t.o. Scandinavian Tobaccogroup)  

of om 10:45 uur in Eindhoven (Parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan)
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Vervolg:

De leukste
dagtochten

Eind december brengen we een bezoek aan 

De Orchideeën Hoeve in Luttelgeest. In deze 

tijd van het jaar is De Orchideeën Hoeve on-

dergedompeld in magische sferen. Winterse 

dromen komen tot leven in een sprookjes-

achtig decor van talloze bloemen, planten en 

dieren. De duizenden twinkelende lichtjes, 

gezellige kerstmarkt en de idyllische decors 

toveren De Orchideeën Hoeve om tot een 

internationaal winterspektakel. U waant zich 

even in een andere wereld! 

Vanaf de opstapplaatsen rijden we met een 

luxe touringcar richting De Orchideeën Hoeve  

in de Noord-Oost polder. Bij aankomst in 

Luttelgeest staat een kop koffie/thee met ge-

bak voor u klaar. Hierna heeft u alle tijd om op 

eigen gelegenheid de duizenden orchideeën 

te bewonderen en te bekijken hoe deze in de 

kwekerij op speciale wijze worden opgekweekt. 

Rond 13.30 uur ontvangt u een heerlijke lunch 

met kroket. Bij vertrek krijgt u allemaal een 

prachtige orchidee aangeboden!

Na ons bezoek aan De Orchideeën Hoeve rij-

den we weer richting Brabant, waar we in het 

plaatsje Zeeland de bijzondere dagtocht afslui-

ten met een diner in restaurant Het Witte Huis.

De dagtocht is inclusief: 2 x koffie met gebak, 

lunch met kroket, bezoek aan De Orchideeën 

Hoeve en vlindertuin, een prachtige orchidee, 

diner en vervoer per luxe touringcar.

3 WinterDroom in  
De Orchideeën Hoeve 

Dinsdag 20 december 2022
van 8:00 tot 20:45 uur
Exclusieve ledenprijs: €70,95 p.p.

 

Opstappen kan om 08:00 uur in Eersel (Bushalte Molenweg, t.o. Scandinavian Tobaccogroup)  

of om 8:30 uur in Eindhoven (Parking Tongelreep, Antoon Coolenlaan)
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Groot succes:
Fijn dat u
erbij was!

Deze avond hebben we ruim 450 leden in 

Theater de Schalm mogen verwelkomen voor 

de ALV en een optreden van Joris Linssen  

& Caramba. Ton Bonouvrie, voorzitter van het 

bestuur, opende de vergadering en vertelde 

over het nieuwe beleidsplan. "Tijden verande-

ren, de samenleving verandert en dus moe-

ten wij als vereniging mee veranderen in het 

belang van onze leden," vertelt Ton. "We willen 

weten waar onze leden behoefte aan hebben, 

zodat wij daar met onze diensten op in kun-

nen spelen." Ook werden Peter Oolbekkink en 

Elisabeth de Kleyn-de Groot aan het publiek 

voorgesteld en officieel benoemd tot nieuwe 

ledenraadsleden. In de pauze konden de leden 

met een hapje en een drankje kennis maken 

met verschillende samenwerkingspartners op 

de infomarkt. De avond werd afgesloten met 

muziek en mooie verhalen tijdens het optre-

den van Joris Linssen & Caramba.

Terugblik: Algemene 
Ledenvergadering (ALV)
Woensdag 29 juni 2022, Veldhoven
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OLDSTARS
PSV

SAMEN
SPIEREN
SPORTIEF
TEAM
TRAINING
UITDAGING
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VRIENDSCHAP
WANDELSPORT
WEDSTRIJD

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

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

Prijspuzzel! 
Puzzel mee en maak kans op 
één van de 25 cadeaubonnen 

Stuur uw oplossing voor 1 november 2022 
in via www.ledenservicezuidzorg.nl/puzzel 
of per post: Ledenservice ZuidZorg,  
Kastanjelaan 400, 5616 LZ Eindhoven.
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Als u deze nazomer de herinnering aan een 

Italiaans restaurantje en vakantiesfeer wilt 

ophalen hoeft u eigenlijk helemaal niet zo-

ver weg. In de Van den Elsenstraat 56 in Son 

vindt u de Stoerderij van Arjan Swinkels.

Arjan houdt hier in zijn weilanden waterbuf-

fels. Er lopen zo'n honderd van die stoere 

beesten rond. Ze worden gehouden voor het 

vlees en dagelijks door hem gemolken.

Arjan organiseert op afspraak een 'Tour de 

Stoer', een rondleiding langs de stieren in de 

weilanden aan de Rijtvenweg in Sint-Oeden-

rode/Breugel en de vrouwelijke buffels en 

kalfjes aan de van den Elsenstraat in Son. 

Net zoals de Italianen de waterbuffels 

melken voor de mozzarella, doet Arjan dat 

ook. De naam mozzarella is afgeleid van het 

woord mozzare, wat 

'scheuren' betekent, een 

verwijzing naar de werkwijze van 

het maken van mozzarella. Er wordt 

stremsel toegevoegd aan buffelmelk, wat 

ervoor zorgt dat de eiwitten uit de melk 

gaan klonteren en zich afscheiden van het 

melkvocht. De wrongel wordt in kokend 

water met een stok tot een dikke massa 

gedraaid. Daarna gaat de kaas in een bak 

met koud water en wordt goed gekneed. 

Tot slot wordt de kaas in stukken ge-

scheurd en verpakt. 

Behalve Brabantse biologische mozzarella 

staan ook kaas, yoghurt en roomijs bij Arjan 

op het menu. U denkt misschien: ha fijn, we 

kunnen daar een hapje eten! Dat is helaas 

niet het geval, maar in zijn boerderijwinkel-

tje is van alles te koop: van vlees, kaas en 

yoghurt tot een stoere zeep gemaakt van 

buffelmelk. Ook een heus boek 'Stoer' staat 

in het schap. Moeders 'bestiert' het kleine 

boerderijwinkeltje, zeker als Arjan in de wei-

landen bezig is. De yoghurt is overheerlijk 

en vergeet vooral de mozzarella niet! 

Herinnering ophalen aan  
een Italiaans restaurantje:

"De Stoerderij
in Son"
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Ingrediënten (voor 4 personen)

Voor de pesto:

50g licht geroosterde pijnboompitten

50g geraspte Parmezaanse kaas

1 bosje citroenmelisse

2 el citroensap

mespunt zout en suiker, olijfolie

Voor de prikkers:

2 stuks mozzarella, 

1 Charentais-meloen, 

peper, olijfolie

Het recept van Carla Kemtgens

MELOEN- CAPRESE 
MET PESTO VAN CITROENMELISSE

Carla Kemtgens is auteur van 12 kookboeken heeft 

een wekelijkse 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 fornuis sta om 

kookkennis over te brengen."

Bereiding

Pureer de pijnboompitten met kaas en citroenmelisse 

in de keukenmachine. Voeg citroensap, zout en suiker 

toe. Voeg zoveel olijfolie toe tot een smeuïge pesto is 

verkregen. Breng op smaak met peper en zout.

Verwijder schil en pitten uit de meloen en snijd er met 

een pommes parisienneboor balletjes uit. Snijd uit de 

mozzarella balletjes en steek om en om meloen en 

mozzarella aan een prikker. Verdeel een lepeltje pes-

to over de borden. Leg er de prikker op. Druppel wat 

olijfolie rondom. 
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interview  

Kadir Culdur heeft een  
passie voor groente en fruit:

"Al ruim 25 jaar 
op de markt"

interview  

Kadir (55) en Ayse (52) Culdur staan al ruim 25 jaar op de weekmarkten in Eindhoven, 
Helmond en Deurne. Dochters Zühal (30), Gülnihal (27), Berca (21) en hun zoon Ensar (18) 
helpen naast hun werk en studies mee in het familiebedrijf ‘Kadir Groente & Fruit’. 

Ondernemer met passie: Groente en fruit van Kadir en zijn gezin
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Kadir en Ayse Culdur

Op een regenachtige zondag worden we  

hartelijk ontvangen bij de familie Culdur 

thuis, met een glaasje Turkse thee, een 

tafel vol zoete lekkernijen én een stuk 

sappige watermeloen. "De zondagochtend 

is het enige vrije moment van de week," 

vertelt Berca, "dan kunnen we even tot rust 

komen. Vanmiddag gaan we weer aan de 

slag met de voorbereidingen voor morgen." 

Vers van het land 

Een gemiddelde werkdag begint al om  

3 uur in de ochtend. Vroeg opstaan, inko-

pen doen bij lokale telers en de groothan-

del en dan opbouwen op de markt. "Alles 

wat in Nederland geteeld wordt, kopen we 

in bij lokale telers in en ligt dezelfde dag 

nog op onze kraam," vertelt Kadir vol trots. 

"Onze aardbeien bijvoorbeeld, die worden 

vroeg in ochtend geplukt, dus verser kun 

je ze niet krijgen!" Die kwaliteit kost wel 

tijd. Bij de één halen ze hun kropsla en 

komkommers, bij de ander de aardbeien 

en asperges, waardoor ze van hot naar 

her moeten rijden. Inkoop is bij de meeste 

telers op basis van vertrouwen. "We kun-

nen pakken wat we nodig hebben," vertelt 

Ayse, "en schrijven dat dan op. Dat scheelt 

ons een hoop tijd en het vertrouwen 

geeft een goed gevoel."  

Het ontstaan van de passie

Op 22-jarige leeftijd kwam Kadir 

naar Nederland vanwege de hoge 

werkloosheid in Turkije. Hij ging op 

cursus Nederlands en nam elke klus aan 

die hem werd aangeboden. Hoewel het 

inkomen goed was, kon hij zijn passie hier 

niet in kwijt. Eind jaren ’80 begon hij met 

het verkopen van groente, fruit en levens-

middelen vanuit een busje. Iedere dag 

ging hij vroeg in de ochtend inkopen doen 

bij lokale tuinders en reed vervolgens met 

een volgeladen busje naar Duitsland. "Het 

was toen nog aantrekkelijk om naar Duits-

land te rijden," vertelt Kadir, "omdat de 

vraag naar verse groenten en vers fruit veel 

groter was dan in Nederland. De grenzen 

waren in die tijd voor veel handelaren nog 

gesloten, dus had ik niet veel concurrentie. 

En omdat de meeste Duitsers in grotere 

hoeveelheden kopen, kon ik mijn voorraad 

versproducten wel kwijt in een dag. De 

zaken liepen goed maar met een tweede 

dochtertje op komst, ging Kadir het ge-

zinsleven steeds meer missen. "Soms zag 

ik mijn dochtertje drie dagen niet," vertelt 

Kadir, "daar had ik het heel moeilijk mee. 

  ondernemer met passie
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Een jonge vader met een winkel

Omdat hij niet meer zoveel van huis wilde 

zijn, besloot Kadir in de jaren ’90 op zoek te 

gaan naar een winkelpand. Op een dag zag 

hij een kleine winkel in de Molenstraat in 

Helmond. Er moest best veel aan de winkel 

gebeuren, maar Kadir heeft alles eigenhan-

dig opgeknapt. In de zomer van 1994 kon-

den ze hun winkel ‘Kadir Groente & Fruit’ 

eindelijk openen. Hoewel de locatie heel 

gunstig was, liep de winkel niet zoals ge-

hoopt. "We hadden maar weinig klandizie," 

vertelt Kadir, "het leek soms of de mensen 

niet bij ons binnen durfden te stappen." 

Een plekje op de markt

Kadir en Ayse besloten zich in te schrijven 

voor een plekje op de weekmarkt in Helmond. 

Na een paar jaar op een wachtlijst te heb-

ben gestaan, kregen ze eindelijk een plekje 

toegewezen. Maar zoals dat gaat op de markt, 

begin je onder aan de ladder: een krappe plek 

in een weggestopt hoekje van de markt. Het 

kopstuk, de plek die zichtbaar is voor voor-

bijgangers, was slechts twee meter breed. 

"We moesten echt goed nadenken over wat 

we in het zicht zouden leggen," legt Kadir uit, 

"anders kwamen er geen klanten."

Gelukkig kregen ze na een paar jaar hard 

werken een betere plek toegewezen. Inmid-

dels staat de familie Culdur al ruim 25 jaar 

vier dagen in de week op markten in  

Eindhoven, Helmond en Deurne. "Al van 

jongs af aan sta ik tussen de groenten en 

het fruit," vertelt Berca, "net als mijn zussen 

en mijn broertje. Na school en in het week-

end helpen we allemaal mee."  

Lange dagen en pittige concurrentie 

De familie Culdur heeft flink geïnvesteerd 

in een marktwagen en een opslagloods en 

werkt hard om het hoofd boven water te 

kunnen houden. Ze maken lange dagen en 

de concurrentie is pittig. De supermarkt-

ketens met hun ruime assortiment in 

groente en fruit maken het niet ge-

makkelijker. Maar ze doen er alles 

aan om de kwaliteit die ze belo-

ven waar te maken. "Als we rijp 

fruit hebben ingekocht, 

dan zeggen we 

tegen onze klant 

dat hij het snel 

moet opeten," 

vertelt Ayse. 

interview  

Kadir en Berca  
op de zaterdagmarkt   

in Eindhoven

" Het begin was erg moeilijk,  
maar nu hebben we een 
mooie plek op de markt."
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"We verkopen op dat moment 

dan misschien minder, maar 

de klant is ons dankbaar." Dat 

ze er alles aan doen om goe-

de kwaliteit te kunnen blijven 

bieden, blijkt ook uit de manier 

waarop ze voor hun producten zor-

gen: "In de winter staan de banaantjes 

op te warmen bij een kacheltje en in de 

zomer leggen we de dagverse producten 

zo lang mogelijk in de koeling onder de 

kraam," vult een trotse Kadir aan.  

Denken over later 

"Ik woon al sinds mijn 5e levensjaar in 

Nederland," vertelt Ayse. "In de jaren ’70 is 

mijn vader vanuit Turkije naar Nederland 

gekomen, vanwege de slechte economi-

sche situatie daar. Hij kon hier gelukkig 

al snel aan de slag en ongeveer een jaar 

later ben ik met mijn moeder, oma, zus en 

broertje ook naar Nederland gekomen." 

Hoewel Kadir en Ayse wel eens op familie-

bezoek gaan in Turkije, ligt hun hart in Ne-

derland, waar ze elkaar hebben ontmoet, 

de kinderen zijn opgegroeid en waar het 

leven draait om het familiebedrijf. 

 

Over 

een jaar 

of vijf hopen ze wel te kunnen gaan afbou-

wen en te stoppen. "Mijn vader wil natuurlijk 

graag dat het overgenomen wordt. Ik zou 

dat samen met Ensar kunnen doen," vertelt 

Berca, "maar ik vind het belangrijk om mijn 

HBO-opleiding af te maken en om op eigen 

benen te kunnen staan." De familie heeft 

een aantal jaren geleden een webshop 

laten maken. Zo kunnen bestellingen wor-

den afgehaald of aan huis bezorgt. Daar ziet 

Berca wel toekomst in. "Als ik het familiebe-

drijf over ga nemen, dan denk ik dat we ons 

daarop moeten richten. Het zou mooi zijn 

als we het prachtige werk van mijn ouders 

op die manier voort kunnen zetten."

Zühal en  
Ensar op de  

zaterdagmarkt  
in Helmond

Benieuwd naar de groente en het fruit van de familie Culdur? 
Kom dan eens langs op de markt!  Kadir Groente & Fruit staat op 
dinsdag op de markt in Eindhoven Centrum, op woensdag aan het 
Kastelenplein in Eindhoven, op vrijdag in Deurne op zaterdag op 
de Woenselse markt in Eindhoven en in Helmond Centrum. 
U herkent Kadir Groente & Fruit aan het logo met de rode granaatappel.

Meer informatie, het assortiment bekijken en bestellingen plaatsen: www.kadirgroentefruit.nl 
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interview  

Een kijkje achter de schermen bij CityFest Veldhoven

Has Verouden
over CityFest Veldhoven:

"Samenkomen 
en het leven 

vieren" 

Twee en een halve dag genieten van muziek, lekker eten en cultuur, dat is CityFest 
in Veldhoven, een gratis festival om het cultuurseizoen feestelijk in te luiden. Aan 
die twee en een halve dag festival gaat bijna een jaar organiseren vooraf. Of, voor 
deze editie, bijna drie jaar. Has Verouden (40 jaar), geboren en getogen in Veld-
hoven en een van de bestuurders van de stichting achter CityFest, geeft ons een 
kijkje achter de schermen. 
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De 100ste verjaardag van Gemeente 
Veldhoven: het had een mooi feestje 
moeten worden vorig jaar met  
CityFest als het verjaardagsfeest 
waarvoor iedereen was uitgenodigd. 
"We hadden echt goede hoop dat het 
door kon gaan", vertelt Has. "In theo-
rie kon dat ook. Met hekken om het 
terrein, toegangsbewijzen, afstand 
houden. Maar daarmee ging in onze 
ogen de essentie van CityFest verlo-
ren. Wij zijn een festival waar iedereen 
welkom is, waar je zomaar even aan 
mag komen waaien en zo lang kan 
blijven als je wilt. Daarom besloten we 
toch om voor het tweede jaar op  
rij geen CityFest te organiseren."  

Een flinke domper voor het bestuur 
en de vele vrijwilligers die het hele 
jaar zo hard hadden gewerkt aan 
het programma. Maar ze zaten ze-
ker niet bij de pakken neer. Has: "We 
vieren dit jaar gewoon dat Veldhoven 
101 jaar bestaat en halen het feestje 
dubbel en dwars in. Bovendien stond 
het programma al voor 80 procent, 
dus maken we dit jaar een vliegende 
start. Ik heb er alle vertrouwen in dat 

we er een fantastisch feest voor ieder-
een van gaan maken. Echt een eve-
nement waar mensen samen kunnen 
komen om het leven te vieren."

Een inclusief festival  
Het doel van CityFest is om mensen 
met elkaar te verbinden. Als gemeen-
te met het hoogste percentage ex-
pats in Nederland, heeft Veldhoven 
een hoop nieuwkomers. "We willen 
graag dat nieuwe mensen zich thuis 
voelen in de stad," vertelt Has. "Dat 
lukt het beste als ze hier een soci-
aal netwerk opbouwen. En hoe kun 
je nou beter nieuwe mensen leren 
kennen dan door samen plezier te 
maken? Daarnaast vinden we het 
belangrijk om het festival zo inclusief 
mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met 
speciale optredens voor mensen met 
dementie of jongeren met autisme."  

Een bijzondere ‘special’
Dit jaar heeft het programma een 
heel bijzondere ‘special’: de talen-
tenjacht 'Severinus Got Talent'. Has 
vertelt: "Severinus is een zorgorgani-
satie voor mensen met een verstan-
delijke beperking. De organisatie 
ondersteunt mensen bij onder andere 
begeleid wonen, dagbesteding en 
fysiotherapie. Severinus wil graag iets 
doen met en voor hun doelgroep.  

     kijkje achter de schermen

"  We vieren dit jaar  
gewoon dat Veldhoven  
101 jaar bestaat."
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Zo kwamen we op het idee om een  

talentenjacht te organiseren. CityFest 

regelt de locatie, licht en geluid. De 

mensen van Severinus verzorgen de 

rest. "De show wordt heel bijzonder, we 

verheugen ons er op!"

Elkaar leren kennen
Has zei het al, hij 

wil dat CityFest een 

evenement is waar 

oude én nieuwe dorpsgenoten elkaar 

beter kunnen leren kennen. Lekker 

eten is volgens hem dé manier om 

een brug tussen culturen te slaan. "De 

vorige editie hadden we een Afghaanse 

familie een plek gegeven om te koken. 

Een soort mini-restaurantje. Daar 

kon je voor een habbekrats heerlijke 

gerechten proeven. Echt een grote hit. 

Vrijwilligers zijn 

heel belangrijk 

om van het festi-

val een succes te 

maken. "Ons team 

bestaat nu uit zeven mensen. Dat is het 

kernteam. In de weken voor het festival 

breidt het team zich uit naar zeker  

25 personen. En tijdens het feestweek-

" Een evenement waar oude 
én nieuwe dorpsgenoten 
elkaar leren kennen."

interview  

"We zetten alles  
op alles om er een  

fantastische editie  
van te maken."
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  kijkje achter de schermen

CityFest Veldhoven: komt u ook?
Vrijdag 23 t/m zondag 25 september 2022
 
Het hoofdpodium staat dit jaar weer op het D’Ekkerplein 
aan de Burgemeester van Hoofflaan. Hier treden grote  
artiesten op zoals Ruth Jacott, Emma Heesters en Wolter Kroes. 
Op het Meiveld in het Citycentrum kunt u terecht voor verschillende (lokale) cover-
bands en een hapje en een drankje. Daarnaast organiseren Theater de Schalm,  
Bibliotheek Veldhoven, Art4U en Museum ’t Oude Slot volop activiteiten op het  
gebied van cultuur. 

Benieuwd naar de complete agenda? 
Op www.cityfestvhv.nl vindt u het complete programma.

v e l h o v e n

end zelf zijn het er nog veel meer. Van 

verkeersregelaars en podiumbouwers, 

tot mensen die de artiesten welkom he-

ten. Dat zijn vooral mensen uit de ken-

nissenkring van het kernteam, maar ook 

leden van de lokale scouting en sport-

verenigingen." 

Om de organisatie te stroomlijnen, 

werkt CityFest met diverse commissies. 

Has legt uit: "We hebben commissies 

voor bijvoorbeeld de locatie-indeling, 

licht en geluid, programmering, sub-

sidies en vergunningen, marketing en 

communicatie en horeca. Af en toe 

lijken we net een serieus bedrijf! Maar 

juist omdat we alles zo professioneel 

aanpakken, kunnen we echt iets moois 

neerzetten. We kunnen altijd verster-

king gebruiken, dus als iemand dit leest 

en denkt ‘Ik ken wel iemand’, neem dan 

zeker contact op!"   

De laatste loodjes
De komende weken zijn Has en zijn 

team druk bezig om de puntjes op de 

i te zetten. Een ding is zeker, ze zetten 

alles op alles om er een fantastische 

editie van te maken. Komt u ook een 

kijkje nemen?  

" Juist omdat we alles zo  
professioneel aanpakken,  
kunnen we echt iets moois  
neerzetten met een klein team."
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Een terugblik op

Gezellige
dagen!

In samenwerking met verschillende 

ledenorganisaties in Nederland 

organiseerden we in mei de 

Ledendagen in Attractiepark 

Toverland. Samen hebben we meer 

dan duizend leden een magische 

dag mogen bezorgen in dit 

prachtige attractiepark. Het was een 

geweldig weekend met mooi weer 

waar we veel van onze leden hebben 

kunnen ontmoeten. We hopen dat u 

er ook van genoten heeft!

Onder begeleiding van twee experts 

maakten de deelnemers tijdens deze 

workshop prachtige bloemstukken 

passend bij hun persoonlijkheidstype. 

We ontdekten de acht verschillende 

persoonlijkheidstypes en welke bloemen 

daarbij aansluiten. Deelnemers vulden 

vooraf een vragenlijst in en de bijbe-

horende types werden in de workshop 

bekend gemaakt. Het was een creatieve 

en leerzame middag in D'n Burgermister 

in Veldhoven.

Ledendagen 

in Toverland
•••

Workshop 

Ontdek jezelf
met Bloemen

•••
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Ook deelnemen  
aan een activiteit? 
Bekijk het overzicht van aankomende  

activiteiten in de activiteitenagenda vanaf pagina 28 
en meld u aan via de website of telefonisch.

Wat zijn we blij dat we er weer op uit 

kunnen! De routewandeling in Mierlo 

begon op het zonnige terras van de 

Strabrechtse Hoeve. Na een heerlijke 

wandeling van zo'n 8,5 kilometer heb-

ben we nog een drankje gedaan en de 

voeten welverdiend een momentje rust 

gegeven. Wilt u ook een keertje mee- 

lopen? Onze vrijwilligers Joyce en Leo 

verwelkomen u graag. Tijdens deze lezing navigeerde Raadzaam 

Advies ons op een eenvoudige en begrijpe-

lijke manier door de materie van erfrecht en 

nalatenschap. Met praktische voorbeelden 

kwam de stof tot leven en werden we aan 

het denken gezet. Wie regelt uw zaken als u 

dat niet meer zelf kunt? Sluit uw testament 

nog aan bij uw huidige situatie? En hoeveel 

erfbelasting moeten uw erfgenamen beta-

len? De antwoorden op deze vragen werden 

door de heren van Raadzaam Advies kundig 

en helder toegelicht deze middag. 

Op stap in de regio:  

Routewandeling  
•••

Lezing

Erfrecht- en 
Nalatenschaps-

planning
•••
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Blijf bewegen

Regelmatig bewegen is belangrijk. Daar-

mee stimuleert u de doorbloeding, houdt 

u uw conditie op peil en uw spieren sterker. 

Bij het ouder worden zal het wisselen van 

houding minder soepel gaan dan vroeger, 

wat u misschien zult merken bij het naar 

bed gaan, het slapen en opstaan. Hulpmid-

delen als bedbeugels, glijlakens of een ver-

hoogd bed kunnen helpen om zelfstandig 

soepeler in en uit bed te stappen.

Aandacht voor slaapcomfort

Het belang van goed slaapcomfort wordt 

nogal eens onderschat. Veel mensen slapen 

al jaren op een matras of bedbodem waar 

de vering uit is, wat de nachtrust niet ten 

goede komt. Bent u benieuwd of uw bed 

nog voldoet? De slaapexpert komt graag  

bij u thuis om uw bed en bedbodem te be-

kijken en met u te bespreken welke slaap- 

oplossing u een betere nachtrust kan 

geven. Van bedden en matrassen tot elek-

trische bedbodems, kussens en slaaphulp-

middelen. Alles voor een zorgeloze nacht-

rust en heerlijk uitgerust opstaan. 

Staat u er wel eens bij stil dat u een derde deel van uw leven slapend doorbrengt? 
Een goede nachtrust is dan ook heel belangrijk. Het brein heeft slaap nodig om  
gebeurtenissen te verwerken en het lichaam om nieuwe energie op te doen. Wat 
kunt u doen om beter te slapen en goed uitgerust wakker te worden? 

Advies in

persoonlijke
slaapoplossingen

Via Ledenservice ZuidZorg profiteert u nu tijdelijk van  
50% korting op een geselecteerd kwaliteitsmatras van Deron  

en van extra voordeel op het hele slaapassortiment.  
Slaapexperts van Medipoint en Vegro geven u graag  

persoonlijk advies . U kunt terecht bij de volgende  
winkels in Eindhoven:

Goed slapen? 

Tijd voor advies!

088  - 10 20 100
Doctor Cuyperslaan 38
www.medipoint.nl/slapen

088 - 19 41 418
Kastelenplein 168
www.vegro.nl/matras-lsz

26

https://www.medipoint.nl/slapen
https://www.vegro.nl/acties/matras-lsz?utm_source=flyer&utm_medium=print&utm_campaign=matras-lsz&utm_content=2022


Nieuwe partner:

Hulpstudent
Bij Hulpstudent kunt u terecht met 

uw hulpvragen. U kunt hierbij den-

ken aan hulp bij huishoudelijke taken, 

boodschappen doen, kleine klusjes of 

tuinieren. Daarnaast kunt u er ook terecht 

voor gezelschap: samen een spelletje 

spelen of een stukje wandelen behoren 

ook tot de mogelijkheden. Hulpstudent 

bemiddelt tussen particuliere hulpaan-

vragers en studenten die graag iemand 

willen helpen. Alle Hulpstudenten worden 

zorgvuldig gescreend en bieden hulp die 

afgestemd is op uw vraag en agenda.  

Hulpstudent is opgericht door Joyce en 

Yvette. Ze kennen elkaar via hun werk in de 

onderwijsbranche, waar ze beiden vandaan 

komen. "Als fulltime ondernemer en alleen-

staande moeder van 3 jonge kinderen merkte 

Joyce (rechts) dat ze zeer regelmatig in een 

spagaat stond om alle ballen in de lucht te 

houden. "Ik weet hoe moeilijk het is om hulp 

te vragen," vertelt ze, "maar heb ervaren dat  

hulp 

vragen écht  

nodig is om zelf overeind te blijven. Als u 

eenmaal besloten hebt hulp te aanvaarden, 

zal er een wereld voor u opengaan! De hulp, 

maar vooral ook het gezelschap doet een 

mens goed. Daarom is het zo fijn dat er 

Hulpstudenten zijn die tijd maken om onze 

(groot)ouders te bezoeken, een praatje met 

ze te maken, ondersteuning te bieden in het 

huishouden of samen met hun boodschap-

pen met te doen."

Ik vind het erg leuk om te werken met en 

voor studenten. Heel mooi dat we vraag én 

aanbod samen kunnen brengen om zo alle 

huishoudens in Nederland met een hulp-

vraag te kunnen ondersteunen."

Hoe werkt het?
Er zijn verschillende abonnementen mogelijk, van 
eenmalig tot wekelijkse hulp. Als lid van Ledenservice 
ZuidZorg ontvangt u € 1,00 korting per uur op het 
standaard uurtarief. Voor meer informatie gaat u 
naar www.hulpstudent.nl of bel met 088 - 258 0 258. 
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Wandelen in de regio:  
loopt u mee?
Verschillende data en locaties (zie agenda)
Er staan diverse wandeltochten in de regio op de planning. 
Zo kunt u meelopen met een educatieve wandeling met 
IVN-gids, of een routewandeling zonder gids. U wordt ont-
vangen met koffie/thee en wat lekkers, waarna we starten met 
de wandeling van 1,5 tot 2 uur in een natuurrijke omgeving. 

Raadzaam Advies:  
langer thuiswonen en erfrecht
Verschillende data en tijden (zie agenda) 
Wilt u weten hoe u ervoor kunt zorgen dat u langer thuis  
kunt blijven wonen? Of heeft u vragen over erfrecht- en  
nalatenschapsplanning? Raadzaam Advies helpt u graag  
verder en beantwoord al uw persoonlijke vragen. 

Rondleiding door de kazerne
en brandpreventie  
Verschillende data en locaties (zie agenda)
U bent van harte uitgenodigd in de brandweerkazerne! 
In een rondleiding door de brandweerkazerne komt u te 
weten hoe de brandweer werkt en krijgt u voorlichting 
over brandveiligheid.

Samen
op pad

Op 5 
locaties

Leerzame
lezing

Er staat weer allerlei leuks op de planning!  
Een aantal activiteiten voor dit najaar hebben we 
hieronder uitgelicht. Het totale overzicht vindt u 

hiernaast in de activiteitenagenda. 

Activiteiten
uitgelicht
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09 Routewandeling in Bergeijk (9,3 km)
Donderdag 22 september 2022, 13.00 - 16.00 uur

Hof van Heden
Witrijt 10, Bergeijk

10 Infomiddag WIJeindhoven 
Maandag 3 oktober 2022, 12.30 - 14.30 uur 

Hoofdkantoor WIJeindhoven 
Winston Churchilllaan 79, Eindhoven

Workshop 'Sieraden van fietsbanden' (€12,50 p.p.) 
Woensdag 5 oktober 2022, 13.00 - 16.00 uur 

Theater de Schalm
Meiveld 3, Veldhoven

Rondleiding brandweerkazerne Eindhoven 
Donderdag 6 oktober 2022, 19.00 - 21.30 uur

Kazerne Eindhoven-Woensel
Avignonlaan 7, Eindhoven

Rondleiding brandweerkazerne Best
Dinsdag 11 oktober 2022, 13.00 - 15.30 uur 

Kazerne Best
Willem de Zwijgerweg 1A, Best

Raadzaam Advies 'Langer thuiswonen'
Dinsdag 11 oktober 2022, 19.00 - 21.00 uur

Theater de Schalm
Meiveld 3, Veldhoven

Rondleiding brandweerkazerne Veldhoven
Woensdag 12 oktober 2022, 13.00 - 15.30 uur

Kazerne Veldhoven-De Run
De Run 5610, Veldhoven

Routewandeling 'Nuenen dorpsroute' (7,6 km) 
Vrijdag 14 oktober 2022, 11.00 - 13.45 uur

Le Souris
Berg 16, Nuenen

Dagtocht 'Soldaat van Oranje' (€138,50 p.p.)
Woensdag 19 oktober 2022, 10:15 tot 23:00 uur

10.15 uur: Bushalte Molenweg, Eersel
10.45 uur: Parking Tongelreep, Eindhoven

Rondleiding brandweerkazerne Bergeijk
Donderdag 20 oktober 2022, 19.00 - 21.30 uur

Kazerne Bergeijk
Borkelsedijk 15, Bergeijk

Raadzaam Advies 'Erfrecht- & Nalatenschapsplanning' 
Donderdag 20 oktober 2022, 19.00 - 21.00 uur 

Theater de Schalm
Meiveld 3, Veldhoven

Workshop bloemschikken 'herfststukje' (€10,- p.p.)
Dinsdag 25 oktober 2022, 13.30 - 16.00 uur

Dorphuis Acht
Lekstraat 4, Eindhoven

Educatieve wandeling met gids 'Heeze (Beekdal)' 
Vrijdag 28 oktober 2022, 13.00 - 15.30 uur 

Heidecafé De Strabrechtse Heide
De Plaetse 71A, Heeze

11 Workshop Mandala tekenen 'inzicht in jezelf' (€10,- p.p.) 
Dinsdag 8 november 2022, 14.00 - 17.00 uur

Gasterij 't Dorpsgenot
Toterfout 13A, Veldhoven

Theatercollege 'Klein geluk voor mantelzorgers' 
Dinsdag 15 november 2022, 14.00 - 16.00 uur

Theater de Schalm
Meiveld 3, Veldhoven

Educatieve wandeling met gids 'Heeze (Heide)' 
Vrijdag 18 november 2022, 13.00 - 15.30 uur 

Heidecafé De Strabrechtse Heide
De Plaetse 71A, Heeze

Dagtocht 'Country & Christmas Fair' (€73,95 p.p.)
Woensdag 23 november 2022, 8:45 tot 21:00 uur

08.45 uur: Bushalte Molenweg, Eersel
09.15 uur: Parking Tongelreep, Eindhoven

Theatercollege 'Klein geluk voor mantelzorgers' 
Donderdag 24 november 2022, 19.30 - 21.30 uur

Theater de Schalm
Meiveld 3, Veldhoven

12 Workshop bloemschikken 'kerststukje' (€10,- p.p.)
Dinsdag 13 december 2022, 13.30 - 16.00 uur

Dorphuis Acht
Lekstraat 4, Eindhoven

Dagtocht 'de Orchideeën Hoeve' (€70,95 p.p.)
Dinsdag 20 december 2022, 8:00 tot 20:45 uur

08.00 uur: Bushalte Molenweg, Eersel
08.30 uur: Parking Tongelreep, 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. 
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 schadever-
zekeringen

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)

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

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

Ledenvoordeel
in 2022
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Gemak & Winkelen

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

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

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

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 aanpassin-
gen, 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 (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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Wanneer u voor een ander zorgt is het heel 
belangrijk om ook goed voor uzelf te blijven 
zorgen. Maar hoe doet u dat nou? Met die ge-
dachte schreven Maria Grijpma en Inge Jager 
het mooie boek ‘Klein geluk voor de mantel-
zorger’. Het is een praktische en inspirerende 
gids boordevol informatie en tips die u als 
mantelzorger kunnen helpen om meer ener-
gie en geluk te ervaren in uw eigen leven.
Ledenservice ZuidZorg organiseert twee 
inspirerende en interactieve bijeenkomsten in  

Theater de Schalm, met dit boek als 
leidraad. Onder begeleiding van 

schrijfsters Maria Grijpma 

en Inge Jager proberen we de ‘recepten’ 
voor Klein Geluk uit het boek met elkaar. 
Kleine stukjes theorie en veel praktische 
oefening. Zo kunt u ervaren dat u inderdaad 
al binnen enkele minuten rust, nieuwe 
energie of inspiratie kunt opdoen. U heeft de 
mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen 
met andere mantelzorgers, zodat u ook nieuwe 
contacten opdoet én kunt leren van elkaar. 

Het boek ‘Klein geluk voor de 
mantelzorger’ krijgt u  
cadeau om er thuis verder 
mee aan de slag te gaan.

Waar Theater de Schalm, Meiveld 3, Veldhoven
Wanneer Dinsdag 15 november, 14:00-16:00 uur en 
Donderdag 24 november, 19:30-21:30 uur (incl. pauze)

Inschrijven voor een theatercollege kan via 
www.ledenservicezuidzorg.nl/theatercollege 
of telefonisch via 085 - 822 07 60.
De toegang is gratis voor leden en u mag  
één introducé per lidmaatschap meenemen.

De theatercolleges zijn mede mogelijk  
gemaakt door zorgverzekeraar VGZ

15 en 24 november

Theatercollege 
Klein geluk voor de 

mantelzorgerMeld u  

aan via onze  

website!

Over 
de auteurs
Maria Grijpma en 
Inge Jager hebben beiden 
jarenlange ervaring in de ge-
zondheidszorg, o.a. als (terminaal) 
verpleegkundige, coach en trainer. 
Ze hebben beiden ervaring als man-
telzorger en met (chronische) aan-
doeningen. Zij weten dat je het niet 
volhoudt als je niet goed voor jezelf 
zorgt. Samen schreven ze het drie-
luik Klein Geluk, voor mantelzor-
gers-zieken-hulpverleners, waar 
inmiddels al meer dan 40.000 
exemplaren van verkocht zijn.
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