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Annie Heuvelmans-Camps (69): 

Ik kocht mijn home-

trainer met korting bij 

de Medipoint winkel

Als lid van Servicepaspoort 
krijgt u 10% korting op uw 

aankopen in de thuiszorgwinkel 
van Medipoint

{paspoort}



Liane: ‘Ik heb van huis 
uit meegekregen dat 
de maaltijd het rustpunt 
van de dag is. Wij eten 
nooit voor de tv of 
staande aan het aanrecht. 
Zelfs als er rond etenstijd 
gesport wordt, proberen 
we het zo in te plannen 
dat we tóch met elkaar 
aan tafel kunnen. We 
maken er altijd nogal 
werk van. De mobieltjes 
gaan uit en we nemen 
samen de dag door. 

{tekst} SARAH SAARBERG

M

THUIS in eigen keuken De Tristar IK-6179 is een 
inductiekookplaat met een 
digitale timer. Hiermee stelt 
u in dat de kookplaat na het 
verstrijken van een bepaald 
aantal minuten vanzelf uit 
gaat. Zo voorkomt u overko-
ken of aanbranden. Voor meer 
informatie kunt u kijken op  
www.bol.com/nl/p/tristar-
ik-6179-inductie-kookplaat-
2-pits/9200000072584993
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{samen leven}

Mijn man kende dat helemaal niet uit zijn 
eigen jeugd, maar is er nu nog strenger op 
dan ik. We zijn allemaal druk met opleiding, 
werk, sporten en vrienden, dus het is belang-
rijk om af en toe even bij elkaar te zitten.
Er zijn door de kinderen al menige ruzietjes 
uitgepraat aan tafel en we hebben ook vaak 
enorme lol. Mijn ouders houden daar dus ook 
van, maar nu ze ouder worden, is het voor 
hen wel ingewikkelder geworden. Gelukkig 
wonen ze in de buurt, zodat ze bij ons kun-
nen aanschuiven. Dat doen ze, bij ons of bij 
het gezin van mijn broer, wel twee keer in de 
week. Voor de kleinkinderen is dat ook heel 
gezellig. 

Sinds mijn moeder is gevallen, merkten we 
dat thuis koken voor haar een flinke opgave 
is geworden. Daarom hebben we een bedrijf 
ingeschakeld dat de keuken van mijn ouders 

helemaal heeft afgestemd op senioren. Ook 
hebben we zelf het een en ander veranderd. 
Hoge keukenkastjes zijn weggehaald; dat is 
namelijk de reden dat ze viel. Ze was op een 
stoel gaan staan om een taartvorm van een 
kastje te pakken. Nu kunnen ze overal mak-
kelijk bij. Het is ook een stuk veiliger en over-
zichtelijker geworden. We hebben nieuwe 
– niet te zware – pannen gekocht en mijn 
moeder maakt gebruik van een kookalarm. 
Ook heeft de keukenkraan sensoren, zodat 

het water vanzelf gaat stromen. Het zijn al-
lemaal relatief kleine aanpassingen, die erg 
veel opleveren. Mijn moeder kookt nog steeds 
een paar avonden in de week zelf, maar mijn 
ouders maken meer en meer gebruik van een 
maaltijdservice aan huis. Ze hoeven het eten 
dan alleen nog maar op te warmen. Het fijne 
is dat er rekening wordt gehouden met het 
zoutloze dieet van mijn vader. Het is echt een 
uitkomst!’

Keukenhulpjes
Ongeveer tien procent van alle ongelukken 
vindt in de keuken plaats. Dat kan gebeuren 
bij kinderen, maar ook bij ouderen. De vlam 
in de pan, of bijvoorbeeld valpartijen, omdat 
keukengerei te hoog in de keukenkastjes 
is opgeborgen. Wie ouder wordt, krijgt te 
maken met extra problemen die gerelateerd 
kunnen zijn aan een mogelijke fysieke beper-
king. Het is hoe dan ook belangrijk om van 
de keuken een zo veilig mogelijke werkplek 

‘Vervang het dienblad 
door een serveerkarretje: 

u zult nooit meer 
anders willen’

te maken. Er is veel dat u zelf kunt doen en 
bovendien is er techniek die u erbij kan hel-
pen. Draag platte schoenen, haal losse matjes 
en vloerkleden weg en, niet onbelangrijk, 
zorg voor een goede verlichting en ventilatie. 
Vervang het dienblad voor een serveerkarre-
tje: u zult nooit meer anders willen. Zorg dat 
alles op ‘grijphoogte’ ligt, zodat u niet te hoog 
in keukenkastjes hoeft te zijn.

Veilig koken
De techniek staat voor niets. Er zijn tal van 
slimme hulpjes om langer zelfstandig te kun-
nen koken en leven. Om te beginnen zijn er 
natuurlijk alternatieven voor het gasfornuis. 



{samen leven}

Servicepaspoort werkt samen met  
vijf betrouwbare leveranciers die 
maaltijden aan huis bezorgen. Vindt 
u het moeilijk om te kiezen, dan kan 
Servicepaspoort u van dienst zijn.  
Voor meer informatie kunt u kijken  
op www.servicepaspoort.nl/aanbod/ 
maaltijdenservice of bellen met  
023 – 8 918 440. Hier kunt u ook meer 
informatie krijgen over de verschillen-
de kortingen voor leden van Service-
paspoort.

HANDGRAAF MAALTIJDEN
Handgraaf bezorgt al vanaf het jaar 
2000 van maandag t/m zaterdag 
warme en koude maaltijden van 
Castricum tot en met Haarlem. U heeft 
de keuze uit meer dan 50 (!) gerechten, 
die met de grootste zorg in de eigen, 
professioneel ingerichte keukens 
worden bereid. Kijk op de website voor 
de bezorgtijden en informatie. Bij de 
eerste bestelling van minimaal twee 
weken is de eerste week gratis. Korting 
€ 5,- op de totaalprijs bij bestelling van 
zes maaltijden tegelijk (op één bezorg-
dag). Voor alle maaltijden geldt altijd 
een gratis toetje.
www.handgraafmaaltijden.nl 

HOLLANDSE MAALTIJD 
SERVICE
De Hollandse Maaltijd Service verzorgt 
lekkere, gezonde maaltijden uit eigen 
keuken voor een eerlijke prijs. De maal-
tijden worden koud bezorgd tussen 
15.00 en 17.00 uur. U kunt ook voor 
het weekend bestellen; deze maaltij-
den krijgt u dan op vrijdag. Er wordt 
gewerkt met verse producten, zonder 
toegevoegde kleur- en smaakstoffen 
en ook als u dieetwensen of allergieën 
heeft, kan daar rekening mee worden 
gehouden. Ter kennismaking geldt: 5 
maaltijden bestellen, 4 betalen.
www.hollandsemaaltijdservice.nl 

VERS AAN TAFEL
Bij Vers aan Tafel bestelt u eenvoudig 
en snel uw vriesverse maaltijden aan 
huis. U kunt bestellen via de telefoon, 
per post, per e-mail of in de webshop. 
Vriesvers betekent dat de maaltijden 
meteen na bereiding diep worden 
ingevroren. U kunt ze nog twee maan-
den in de vriezer bewaren. De maal-
tijden worden op een vaste bezorgdag 
geleverd, bijna altijd door dezelfde 
chauffeur. Kijk voor meer informatie 
op de website. www.versaantafel.nl 

KIEVIT MAALTIJDEN
Warme maaltijden volgens grootmoe-
ders recept? Dan bent u (al 45 jaar!) 
bij Kievit aan het juiste adres. Het be-
drijf is gespecialiseerd in het bereiden 
en bezorgen van warme maaltijden.  
U kunt per dag kiezen uit drie 
verschillende menu’s, die wekelijks 
worden aangepast. Ook bezorgt Kievit 
de vriesverse maaltijden van apetito 
aan huis. 
www.kievit.nl

PRIMEURSHOP BOL
De familie Bol verkoopt al ruim 65 jaar 
in het centrum van Santpoort groenten 
en fruit. Sinds 2004 bieden ze ook een 
maaltijdservice waarbij de klant zijn 

of haar complete maaltijd 
naar wens warm of koud 

thuisbezorgd krijgt. Bol 
bezorgt in de plaatsen 
IJmuiden, Velserbroek, 
Haarlem-Noord,  

Velsen-Zuid, Santpoort-
Noord en -Zuid, Bloemen-

daal, Overveen en Driehuis. Leden van 
Servicepaspoort krijgen een gratis  
soepje of toetje bij de maaltijd. 
www.primeurshopbol.nl

NOBILIS
Wel zin om te koken, maar niet 
voor u alleen of lukt het niet 
meer zelf? Er zijn gelukkig veel 
alternatieven in onze regio. Zoals 
Nobilis, die ervoor kan zorgen 
dat er iemand samen met u 
kookt, precies zoals u dat zelf 
altijd graag gedaan hebt. Indien 
gewenst, eet hij of zij ook met u 
mee. Voor meer informatie kunt 
u bellen met 023 – 5100 333 of 
kijken op www.nobilis.nl

5%
KORTING    korting 

op maaltijd
5% korting op de 
hoofdmaaltijd van 
Kievit en op het 
hele assortiment 
van apetito.  

pagina {6} pagina {7}

Hotel Thuis
Herstelt u van een behandeling, 
komt u thuis na een ziekenhuisop-
name of gaat uw mantelzorger op 
vakantie? Dan heeft u misschien 
kortstondig hulp nodig bij het 
koken en andere dagelijkse dingen. 
Servicepaspoort biedt voor deze 
tijdelijke momenten de ideale oplos-
sing met Hotel Thuis. De boodschap-
pen worden gedaan, de schone 
was wordt aan huis gebracht en 
de warme maaltijd krijgt u thuis 
bezorgd. Wel zo makkelijk!  
Meer informatie krijgt u bij  
Servicepaspoort door te bellen met 
023 - 8 918 440 of u kunt kijken op  
www.servicepaspoort.nl/aanbod-
servicepaspoort/hotel-thuis

De meest voorkomende keuze is 
inductie of de keramische kook-
plaat – al dan niet met tijdalarm –, 
maar ook halogeen is een moge-
lijkheid. Inductiekoken is veilig: u 
heeft geen risico van vlam in de pan 
(zoals bij gas) en de kans dat u zich 
brandt aan een inductiekookplaat is 
minimaal omdat niet de plaat maar 
de pan wordt verhit (in tegenstel-
ling tot koken op een keramische 
kookplaat). Een inductiekookplaat 
wordt niet warm als er geen pan op 
staat. Er zijn voor inductiekoken wel 
speciale pannen nodig.

Slimme techniek
Er zijn meer handige keukenhulpjes. 
Met behulp van techniek kan een 
keuken heel toegankelijk wor-
den gemaakt, ongeacht iemands 
handicap of medische klachten. 
Denk aan temperatuurbeveiliging 
voor mensen die geen temperatuur 
(meer) kunnen voelen, tiptoetsen of 
sensoren om de kraan te openen als 
u geen kracht meer in uw handen 
heeft. Lampen, maar ook kasten 
en lades kunnen via een tablet of 
smartphone worden bediend, wat 
ook erg handig kan zijn. Laat u 
vooral informeren, Servicepaspoort 
kan u daarbij van dienst zijn.

Voor meer informatie over handige 
hulpjes die u helpen om langer zelf 
te koken en met name ook veilig te 
koken kunt u bellen met Service- 
paspoort via 023 – 8 918 440 of  
kijk op:  www/servicepaspoort.nl/ 
leverancier/servicepaspoort-veilig- 
koken of www.comzone.nl/
woningaanpassingen/keuken

‘De keuken van 
mijn ouders is 

helemaal afgestemd 
op senioren’

grootmoeders 
recept

gezond
eerlijke prijs

professioneel
bereid

naar wens
thuisbezorgd

Maaltijden aan huis

€ 5
KORTING

GRATIS
TOETJE
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Gezichts-
behandeling
VERWENNERIJ
{mét attentie}

Geniet van een massage van gezicht, hals en nek en uiteraard van het 
Gouden Collageen masker van Salon Merel. Een verwennerij voor uw 
huid; uw huid wordt gereinigd en wenkbrauwen geëpileerd. Bovenlip 
harsen of wenkbrauwen kan tegen een meerprijs van € 5,-. U ontvangt 
een feestelijke attentie. Voor het aan huis genieten van deze behande-
ling breng ik € 5,- in rekening en € 7,50 als u buiten een straal van  
20 km woont. Exclusief eventuele parkeerkosten. Deze behandeling 
kost € 52,50. Leden van Servicepaspoort ontvangen in de maanden  
november en december een feestelijke korting van 15% en betalen  
€ 45,-. Bel met Servicepaspoort voor meer informatie via 023 – 8 918 440.

Washulp
MOEILIJKE 

PLEKKEN
{ergonomisch}

10%
KORTING

Teenwasser 

GEMAK
{op steel}

Worden uw tenen onbereikbaar als u 
aan het douchen bent? Deze teenwas-
ser op steel helpt u uw voeten wassen 

als u er niet makkelijk bij kunt. Twee 
kleine badstof washandjes zijn bij de 
teenwasser inbegrepen. U schuift het 

badstof washandje over het plastic 
plaatje en vervolgens kunt u gemak-

kelijk uw voeten en tenen wassen. 
De normale prijs is € 11,95 en leden 

van Servicepaspoort ontvangen 
10% korting en betalen € 10,75. 

Bel voor meer informatie via 
023 – 8 918 918 of kijk op 

www.medipoint.nl*

De ergonomische washulp van Vitility zorgt ervoor dat u moeilijk 
bereikbare plekken op uw lichaam, zoals uw rug, kunt wassen. 
Het handvat is gemaakt van antislipmateriaal. Dit zorgt voor extra 
grip, zelfs wanneer het handvat nat is. De washulp wordt inclusief 
1 spons geleverd. De normale prijs is € 13,- en leden van Service-
paspoort ontvangen 10% korting en betalen slechts € 11,70.  
Bel voor meer informatie via 023 – 8 918 918 of kijk op  
www.medipoint.nl*

*De genoemde aanbiedingen zijn geldig t/m 15 maart 2018. Deze aanbiedingen zijn 

reeds inclusief ledenkorting en zijn niet geldig in combinatie met andere acties, kortin-

gen of waardebonnen. Kijk op www.medipoint.nl/winteractie voor meer informatie.

A

Deze winter 
fit blijven 
dankzij de 
hometrainer

Annie Heuvelmans-Camps (69) kocht haar 
hometrainer bij de Medipoint winkel. ‘Eerst 
voelde ik niet veel voor een hometrainer, want 
ik was bang dat ik hem te weinig zou gebrui-
ken. Maar omdat ik last kreeg van lichamelijke 

Hometrainer 
Kettler Condor
Deze hometrainer is nieuw op 
de Nederlandse markt en is 
ideaal voor conditieopbouw en 
revalidatie. Hij heeft een eenvou-
dige bediening en houdt onder 
andere uw polsslag, tijd, snelheid 
en trainingsafstand in de gaten. 
De extra lage instap zorgt voor 
gemakkelijk op- en afstappen. 
Leden van Servicepaspoort 
kunnen profiteren van een 
aanzienlijke korting en  
betalen geen € 399,-,  
maar € 299,-. 

Op vertoon van uw lidmaatschaps-
pas van Servicepaspoort ontvangt u 
10% korting op alle aankopen in de 

thuiszorgwinkel van Medipoint 
en profiteert u van de speci-

ale aanbiedingen. Er is een 
Medipoint Thuiszorgwinkel 
in Haarlem en in Heemskerk. 

De thuiswinkel in Heemstede 
is per 1 augustus jongstleden 

gesloten. Kijk voor meer  
informatie en openingstijden  
op www.medipoint.nl of bel  
met 023 - 8 918 918. 

Een hometrainer is een  
veelzijdig fitnesstoestel.  
Met een hometrainer  
maakt u uw fietstocht zo 
zwaar of licht als u zelf  
wilt. U bepaalt zelf het 
tempo en de duur van uw 
training. Zo kunt u werken 
aan uw conditie of herstellen 
van een blessure, ook als  
het buiten pijpenstelen  
regent.

klachten, waardoor ik niet meer 
zoveel buiten kon fietsen en wandelen als 
vroeger, heb ik toch een hometrainer aange-
schaft. Ik kan nu een kwartiertje gaan trainen 
op het moment dat ik er zin in heb.’
Annie is tegenwoordig sneller moe, maar dat 
komt ook omdat ze veel bezig is. ‘Ik fietste 
vaak de Vierdaagse, ik kon wel wat afstanden 
aan. Nu fiets ik met goed weer nog wel, maar 
niet als het koud is. Toch wil ik wel graag fit 
blijven in de winter. Daarom heb ik de home-
trainer bij Medipoint gekocht.’
Ze heeft de hometrainer nu een tijdje 
gebruikt en haar kleinkinderen van 8 
en 12 jaar hebben hem ook al getest. 
De hometrainer is eenvoudig in ge-
bruik, zelfs haar kleinzoon van 8 wist 
meteen wat hij moest doen.
‘Hij zette het zadel lager en ging lekker 
trappen. Ik heb er net zoveel plezier in als 
hij. Ik heb zeker geen spijt van mijn aankoop!’ 
Blijf net als Annie Heuvelmans-Camps fit deze 
winter.

_______________
‘Wie je bent, blijkt uit wat je doet’
Jean-Paul Sartre, Frans filosoof en schrijver 

(1905-1980)_________

   Lichttherapie
  DONKERE DAGEN
{goed humeur}
Tijdens de donkere dagen in de winter is de 
behoefte aan zonlicht groot. Lichttherapie-

lampen bieden uitkomst. Het licht van deze 
lamp wordt door uw hersenen waargenomen 

als een zonnige zomerdag. Het licht heeft posi-
tieve effecten op uw humeur, het zorgt voor meer 
energie en uw slaappatroon wordt verbeterd.  
Leden van Servicepaspoort ontvangen € 20,-  
korting en betalen geen € 99,99 maar € 79,99.  
Bel voor meer informatie via 023 – 8 918 918  
of kijk op www.medipoint.nl/winteractie*
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Actief en Gezond {geknipt}{spotlight}

  € 20
KORTING

15%
KORTING

€ 100,-
KORTING

€ 10%
KORTING

10%
KORTING



iIn een Sociaal Wijkteam zijn verschillende 
disciplines vertegenwoordigd. Een team kan 
bestaan uit een wijkverpleegkundige, een 
maatschappelijk werker, een opbouwwer-
ker, een Wmo-consulent van de gemeente 
en iemand van MEE (een organisatie die 
ondersteuning biedt aan mensen met een 
beperking). Maar ook een GGZ-consulent of 
iemand van schuldhulpverlening kan deel 
van het team uitmaken. ‘En natuurlijk wor-
den er afhankelijk van de situatie ook andere 
disciplines ingeschakeld,’ vertelt Anoek 
Weijers. ‘Zoals de huisarts, de wijkagent, het 
Centrum Jeugd en Gezin of bijvoorbeeld een 
vrijwilligersorganisatie.’ 

Anoek en haar collega’s Ineke de Vogel en 
Nelda Steffens zijn alle drie wijkverpleeg-
kundige bij Zorgbalans. Vanuit die functie 
zitten ze in een Sociaal Wijkteam: Ineke in 
de gemeente Haarlem (team Centrum en Ro-

zenprieel), Anoek in de gemeente Zandvoort 
(team Zandvoort) en Nelda bij gemeente Vel-
sen (team Zee- en Duinwijk, IJmuiden-West). 

De juiste instantie
‘Wilt u informatie of advies over werk, in-
komen, wonen, welzijn en/of zorg? Of heeft 
u behoefte aan iemand die meekijkt naar 
mogelijke oplossingen? Het Sociaal Wijkteam 
in uw buurt kan helpen,’ is te lezen op de 
website van de gemeente Haarlem. Ineke: 
‘Soms weten mensen niet waar ze met een 

bepaalde vraag terechtkunnen. Dat kan een 
vraag zijn over DigiD, het aanvragen van een 
vervoerspas, een brief van de deurwaarder, 
maar ook over thuiszorg of bijvoorbeeld 
aanpassingen aan het huis om zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. Wij denken met de 
mensen mee. We geven advies of verwijzen 
door naar een instantie die in het probleem 
gespecialiseerd is. Het is niet zo dat we de 
mensen een probleem helemaal uit han-
den nemen, maar we begeleiden ze bij het 
werken aan een oplossing. Soms gaan we 

SOCIALE 
WIJKTEAMS

‘bakkie in de 
 buurt’

Steeds meer gemeenten 
werken met Sociale Wijk-
teams. Deze teams zijn een 
aanspreekpunt voor de 
bewoners in een bepaalde 
wijk, signaleren mogelijke 
problemen, bieden onder-
steuning en brengen men-
sen met elkaar in contact. 
Ook in de gemeenten waar 
Zorgbalans actief is, ope-
reren Sociale Wijkteams. 
Drie wijkverpleegkundigen 
die lid zijn van zo’n team, 
vertellen erover. 
{tekst} CONNY VERWEIJ 

{fotografie} DE BEELDREDAKTIE

Nelda besteedt 12 uur per week aan het werk voor het Sociaal Wijkteam, Anoek 
20 uur en Ineke 18 uur. De overige tijd doen ze hun reguliere werk als wijkverpleeg-
kundige, want het is belangrijk dat ze contact houden met hun specialisme.
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letterlijk naast iemand zitten, bij het voeren 
van een lastig telefoongesprek bijvoorbeeld. 
Met de telefoon op de speaker loodsen we 
de cliënt door het gesprek heen.’ Anoek: ‘We 
willen zo laagdrempelig mogelijk zijn. Men-
sen kunnen ons bellen, mailen of langsko-
men tijdens een inloopspreekuur.’

‘Bakkie in de buurt’
Eens per week komen de leden van het team 
bij elkaar om alles te bespreken. Nelda: ‘Ie-
dere discipline bekijkt het probleem vanuit 
haar eigen invalshoek. Een voorbeeld? Er 
kwam een keer een vraag binnen van een 
dialysepatiënt. Hij wilde een grotere woning. 
Hij dacht dat dat nodig was om zelf te kun-
nen dialyseren. Dan wordt mij gevraagd om 
dat op te pakken. Als wijkverpleegkundige 
weet ik de weg in de zorgwereld. Daar ligt 
onze expertise.’ 

Anoek: ‘Als Sociaal Wijkteam hebben we 
ook een preventieve taak. Zo werden we 
pasgeleden door een huisarts getipt over 
een diabetespatiënt. Het is belangrijk dat 
die patiënt voldoende beweging krijgt om 
gezondheidsproblemen te voorkomen. Wij 
gaan daar dan mee aan de slag.’
Ineke: ‘Daarnaast hebben we een verbin-
dende functie. We proberen mensen in de 
buurt met elkaar in contact te brengen. Zo 
krijgen ze meer begrip voor elkaar en ga je 
eenzaamheid tegen. Een van onze initiatie-
ven in Haarlem is “Bakkie in de buurt”. We 
gaan dan met een kraampje met koffie en 
koek in de buurt staan. Dan kijken we: Wie 
komt erop af? Wat leeft er? Hoe krijgen we 
ouderen en jongeren met elkaar in gesprek?’ 
Nelda: ‘In Velsen werd er op een gegeven 
moment geklaagd over huisvuil dat op straat 
bleef liggen. Toen hebben we een opruimdag 
georganiseerd. Dat bleek goed te werken. Nu 
is er meer draagvlak om de buurt netjes te 
houden.’   

Huisbezoek 
Bij het Sociaal Wijkteam komen ook meldin-
gen binnen via derden: de woningbouwver-
eniging, de huisarts, de politie of de buren. 
Nelda: ‘Het gebeurt bijvoorbeeld weleens dat 
er buurtbewoners aan de bel trekken, omdat 
ze het idee hebben dat een huis dreigt te 

De genoemde aanbiedingen gelden voor leden van Servicepaspoort en zijn geldig t/m 15 maart 2018. Niet geldig i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen.

Ook deze winter 
blijf ik graag fi t!
Veilig en gezond met de hulpmiddelen van Medipoint

Lenen, huren en kopen 088 - 10 20 100  www.medipoint.nl/winteractie

Hometrainer Kettler Condor
Voor conditieopbouw en revalidatie 

399.- voor leden 299.-

Rollator Travixx
Lichtgewicht en exclusief design 

299.- voor leden 229.- 

Puck sleutelkluis
Te sterk en te slim voor inbrekers

199.- voor leden 165.- 

Lichttherapielamp
Geeft u meer energie 

99.99 voor leden 79.99 

Voel u veiliger dankzij een sleutelkluis
Zorg ervoor dat u altijd geholpen kunt worden in uw eigen huis, zonder dat uw 
huis gevoeliger wordt voor inbraken. Deze sleutelkluis is niet te kraken. Dankzij 
de gepatenteerde code-verdwijn-techniek verdwijnt de 
code automatisch bij het openen, zo is deze niet af te 
lezen. Dankzij de stalen kap hebben aanvallers geen 
schijn van kans. Bovendien is deze sleutelkluis 
SKG** gekeurd (zeer inbraak werend). 

Kijk voor onze gehele winteractie op www.medipoint.nl/winteractie

Analoge klok
Ook digitaal verkrijgbaar

109.- voor leden 74.99  

Winkellocaties | Haarlem, Stephensonstraat 45 • Heemskerk, Maltezerplein 35 

vervuilen. Wij gaan dan op huisbezoek. Dat 
doen we in eerste instantie in duo’s, bijvoor-
beeld de maatschappelijk werker met de 
wijkverpleegkundige. Want met z’n tweeën 
– vanuit twee verschillende invalshoeken – 
zie je meer en kun je een betere inschatting 
maken van de situatie. Als verpleegkundige 
zijn we gespitst op bepaalde symptomen, 
zoals bijvoorbeeld gezwollen benen of 
verward gedrag. In het laatste geval zou je 
met beginnende dementie te maken kunnen 
hebben. Dan is het belangrijk dat de huisarts 
wordt ingeseind. Die kan dan een en ander 
in gang zetten.’
Anoek: ‘Je hebt mensen die zorg mijden. 
Ze hebben zelf het idee dat alles goed gaat, 
maar hun omgeving heeft daar vraagtekens 
bij. Dan is het goed dat wij gewaarschuwd 
worden door de buren bijvoorbeeld. In 
zulke situaties proberen we bij de mensen 
binnen te komen onder het mom van: “Wij 
zijn van het Sociaal Wijkteam en we willen 
graag even met iedereen boven de 65 ken-
nismaken.” Als je eenmaal het vertrouwen 
hebt gewonnen, staan de mensen vaak meer 
open om hulp te accepteren.’   

‘Soms gaan we op 
huisbezoek om een  

situatie beter te kun-
nen inschatten’

Informatie en contact
De Sociaal Wijkteams zijn een  

initiatief van de gemeente. Hoe  

vindt u een Sociaal Wijkteam bij  

u in de buurt? Kijk voor Haarlem  

en Zandvoort op: 

www.sociaalwijkteamhaarlem.nl 
Op deze website staan alle telefoon-

nummers van de betreffende Sociaal 

Wijkteams plus de tijden en locaties 

van de inloopspreekuren. Geen 

internet? Bel 023-5740450 (team 

Zandvoort) of 14023, kiesnummer 

9 (gemeente Haarlem, u wordt dan 

doorverwezen). Voor Velsen kunt 

u bellen naar het meldpunt Sociaal 

Wijkteams 088-88 76 970 of mailen 

met contact@swtvelsen.nl



Sleutelkluis
VEILIG

{gepantenteerde techniek}

Dankzij de gepatenteerde code-
verdwijn-techniek verdwijnt de 

code van de Puck Sleutelkluis 
automatisch bij het openen, zo is 
deze niet af te lezen. Hoe harder 
de kluis wordt aangevallen, hoe 
meer het systeem blokkeert. De 

sleutelkuis kost € 199,-. Leden van 
Servicepaspoort ontvangen ruim 

17% korting en betalen slechts  
€ 165,-. Bel voor meer informatie 

via 023 – 8 918 918 of kijk op 
www.medipoint.nl/winteractie *2
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Staafmixer
SAUZEN
{smoothies}

Maak in een handomdraai je eigen soepen, sauzen en smoothies met deze 
Russell Hobbs staafmixer van de Explore-lijn. De staafmixer heeft een stijlvol 
wit uiterlijk met groene details en een afneembare plastic voet met rvs mes-
sen. Hij is in te stellen op 2 snelheden en 200 watt is de maximale capaciteit. 
De normale prijs is € 24,99. Leden van Servicepaspoort betalen slechts 
€ 19,95 inclusief € 5,95 verzendkosten. Bestellen via de webshop 
www.servicepaspoort.nl/webshop *1

pagina {15}

direct voordeel {geknipt}

€ 34,-
KORTING

zak! design
KOP-EN-SCHOTEL 

{espresso} 

Met deze kleurrijke espressokop-en-schotels van zak! de-
sign zet je het perfecte kopje espresso op tafel. Het kopje 

van melamine is zo ontworpen dat de espresso tot de ide-
ale drinktemperatuur komt. Dankzij het materiaal kunnen 

de kop-en-schotels prima in de vaatwasser. Keuze uit de 
kleuren wit met blauw of groen met wit. De normale prijs 

voor een set van zes stuks is € 35,40. Leden van Service-
paspoort betalen slechts € 19,95 inclusief  

€ 5,95 verzendkosten. Bestellen via de webshop  
www.servicepaspoort.nl/webshop *1

Shopper 
TRENDY
{kleurrijk}

 
De mooie handgevlochten 
tas Paris van Handed By 
is een kleurrijke en trendy 
boodschappentas of shopper. 
Hij heeft stevige hengsels 
en is gemaakt van 70% 
gerecycled plastic. De tas is 

natuurlijk ook handig om mee te nemen op vakantie naar de zon 
of juist voor de wintersport. Alle producten van Handed By zijn 
100% kinderarbeidvrij. Keuze uit de kleuren Canyon clay, dark 
taupe of natural mix. Leden van Servicepaspoort betalen geen  
€ 22,95, maar € 17,95 inclusief € 5,95 verzendkosten. Bestellen 
via de webshop www.servicepaspoort.nl/webshop *1

Analoge klok 
EENVOUDIG
INSTELLEN
{duidelijk}

De Jumbo is een overzichtelijke klok 
voorzien van grote valcijfers en -letters 
met duidelijke weergave van tijd, dag, 
datum, maand en jaar. De klok is zeer 
eenvoudig in te stellen. De Jumbo-klok 
is geschikt als wandmodel. Leden van 
Servicepaspoort ontvangen korting en 
betalen geen € 109,- maar € 74,99. Ook 
verkrijgbaar in een digitale variant die 
voor leden van Servicepaspoort geen  
€ 79,99 maar € 59,99 kost. Bel voor 
meer informatie via 023 – 8 918 918 of 
op www.medipoint.nl/winteractie *2

€ 34,-
KORTING

 € 5,-KORTING

€ 15,45

KORTING

RUIM 20%
KORTING

ZO HELPT 
TANDEM MET
‘SAMEN 
ZORGEN’

Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning    Postbus 6166 , 2001 HD Haarlem     
T 023 891 06 10     info@tandemmantelzorg.nl     www.tandemmantelzorg.nl

•  Netwerkondersteuning
•  Hulp bij regeltaken
•  Workshops en cursussen
•  Trainingen voor professionals
•  Informatie, advies en begeleiding
•  Aandacht voor Jonge Mantelzorgers

Adv_200x240.indd   1 13/10/2017   14:21



2. MIJN MOEDER VAN 81 HEEFT EEN  
AFSPRAAK MET IEMAND VAN BRILZORG. 

IS HET NODIG DAT IK ERBIJ BEN?
Edward van de Sande, directeur Brilzorg

‘Ja, dat raden we wel altijd aan. U kunt uw moeder ad-
viseren en stimuleren om datgene te doen dat nodig is. 
Tijdens het intakegesprek krijgen we ook vaak vragen over 
de gezondheid van het oog, zoals over staar bijvoorbeeld. 
Natuurlijk is het niet aan ons om zulke vragen te beant-
woorden. Dat is aan de oogarts. Maar áls we er vragen over 
krijgen, laten we de cliënt wel weten dat het echt belangrijk 
is om ermee naar de oogarts te gaan. Staar – in feite een 
vertroebeling van de ooglens – is makkelijk te verhelpen. 
Een staaroperatie is een routine-ingreep, waar je niet tegen 
op hoeft te zien. De oogarts kan daar meer informatie over 
geven. En in elk geval is het goed hem of haar bij dergelijke 
problemen naar de ogen te laten kijken.’ 
www.brilzorgholland.nl of 088-712 6 712

3. WAT KAN VISIO BETEKENEN VOOR MEN-
SEN DIE STEEDS SLECHTER GAAN ZIEN? 

Rosalie de Mol, medewerker advies  

Koninklijke Visio

‘Wij geven advies en onderzoeken samen met u hoe u zo 
goed mogelijk zelfstandig kunt blijven functioneren. Zo 
is Visio een expert in hulpmiddelen voor het uitvergro-
ten – of meer contrast geven – van tekst. Deze kunnen 
een uitkomst zijn bij het lezen, bijvoorbeeld voor mensen 
met maculadegeneratie. Dit is een ouderdomsverschijn-
sel waarbij de gele vlek – het deel van het netvlies waar je 
scherp mee ziet – achteruitgaat. Er zijn ook hulpmiddelen 
op het gebied van mobiliteit, communicatie en verzorging. 
Denk maar aan de spraakmogelijkheden die de computer of 
tablet biedt. U kunt dan berichten inspreken in plaats van 
intypen en e-mails beluisteren in plaats van lezen. En zo 
nodig bieden we revalidatie, dat wil zeggen dat we iemand 
met een visuele beperking (opnieuw) bepaalde vaardighe-
den aanleren, bijvoorbeeld koken of reizen met het open-
baar vervoer. We hebben elke dinsdagmiddag van 14-16 uur 
inloopspreekuur in Gebouw Haerlemmerpoort in Haarlem.* 
Daar kan iedereen vrijblijvend met vragen over slechtziend-
heid of blindheid terecht.’ 

*Gebouw Haerlemmerpoort, Amsterdamsevaart 268 
(wachtruimte begane grond bij OMC Zonnestraal). Voor 
overige locaties: www.visio.org of bel 088-585 57 00.

1. HOE VAAK ADVISEERT U BRILDRAGENDE  
OUDEREN OM NAAR DE OPTICIEN TE GAAN  

VOOR EEN OOGCHECK?
Edward van de Sande, directeur Brilzorg

‘Minstens één keer in de twee jaar. Het slechter gaan zien komt 
namelijk sluipenderwijs. U heeft het misschien niet eens in de gaten, 
bijvoorbeeld doordat u de stoel iets dichter bij de tv heeft gezet. 
Voor mensen met diabetes die insuline inspuiten, is controle trou-
wens nog belangrijker. Zij moeten daar elk jaar voor naar de oogarts 
toe. 
Hoe dan ook doet u uzelf tekort als uw glazen niet meer op sterkte 
zijn. Bovendien loopt u dan ook meer risico’s, bijvoorbeeld om te 
vallen. Als u wilt, komen we voor de oogmeting bij u thuis. Daar 
krijgen we een idee van uw leefsituatie. We kunnen dan bijvoorbeeld 
beter inschatten of u gebaat bent bij een multifocale bril of juist bij 
twee aparte brillen. We nemen alle benodigde apparatuur mee plus 
een uitgebreide collectie monturen. We kijken niet alleen naar de 
oogsterkte, maar meten ook de oogdruk. Is die hoger dan normaal, 
dan verwijzen we u naar de oogarts.’ 
www.brilzorgholland.nl of 088-712 6 712

3 vragen aan
In deze rubriek leggen we drie vragen voor 
aan experts. Deze keer gaan de vragen over 
oogzorg. Hoe vaak moet u uw ogen laten 
controleren en wat is er mogelijk als u 
slechter gaat zien? 

Dit recept is afkomstig 
van de blog ‘Violet Kookt!, 
recepten voor hobbykoks 
& smulpapen’ van Violet 

Hulleman. Violet is dol op 
koken, eten en alles wat 
daarmee te maken heeft 

en publiceert op haar blog 
succesrecepten van over de 
hele wereld. Kijk voor meer 

kookinspiratie op
violetkookt.nl.

{tekst} CONNY VERWEIJ

van de bakplaat
Zalm 

pagina {17}pagina {16}

{drie vragen} {smaak}

Wij bakken of grillen hier thuis vaak een zalmfiletje 
en hebben daarvoor tientallen recepten. Deze ‘zalm van 
de bakplaat’ is favoriet en ook ideaal om voor een groot 
gezelschap te maken. Er kan weinig misgaan, behalve als 
de zalm te ver doorgaart. De kerntemperatuur van een rosé 
zalmfilet is tussen de 55 en 65 graden, afhankelijk van hoe 
rosé je hem wilt. Omdat ik een kleine portie maakte, paste alles 
op één bakplaat en roosterde ik de aardappeltjes apart geschoven 
van de zalm. Maak je het gerecht voor veel mensen, rooster dan de 
krieltjes apart op de richel onder het midden zodat de smaken niet te veel in 

elkaar overlopen. Eet smakelijk! 

4 PERSONEN
bereidingstijd: 40 minuten

600 GR VERSE ZALMFILET
1/2 CITROEN  

10 GR VERSE KRUIDEN
1 TEEN KNOFLOOK, 

FIJNGESNEDEN
100 ML CRÈME FRAÎCHE  
2 EETLEPELS OLIJFOLIE

200 GR SJALOTTEN, 
GEPELD EN GEHALVEERD

800 GR KRIELTJES IN DE SCHIL, 
GEHALVEERD

1 TL GROF ZEEZOUT

Verwarm de oven voor op 200 gra-
den. Rasp de helft van de schil van 
de citroen en snijd alle kruiden fijn. 
Neem bijvoorbeeld rozemarijn, orega-
no, tijm of salie. Meng de citroenrasp, 
knoflook en kruiden door de crème 
fraîche. Breng het mengsel op smaak 
met citroensap, zout en peper en strijk 
het uit over de zalmfilet. Besprenkel 
de krieltjes op de bakplaat met wat 

olijfolie en grof zeezout en bak ze 10 
minuten. Schep de sjalotten om met 
1 eetlepel olijfolie. Leg na 10 minuten 
de zalm en de sjalotten in het midden 
van de bakplaat en rooster deze met 
de krieltjes nog zo’n 15 minuten totdat 
de aardappeltjes gaar zijn en de zalm 
vanbinnen mooi rosé is. Verdeel de 
krieltjes over de borden en snijd de 
zalm in 4 stukken.



Aanbieding
‘Mijn zaken op orde!’ is een 
losbladige organizer en 
bestaat uit invulbladen en 
tabbladen met checklists, 
praktische informatie en 
handige tips. De digitale 
invulbladen zijn optioneel te 
gebruiken. 
Speciaal voor de lezers van 
Servicepaspoort is de orga-
nizer ‘Mijn zaken op orde!’ 
tijdelijk verkrijgbaar voor een 
gereduceerd tarief. De prijs 
voor de set invul- en tabbla-
den bedraagt € 16,95 exclusief 
€ 3,95 verzendkosten. De 
digitale invulbladen kosten 
€ 8,45.* Reguliere prijzen 
zonder 15% korting bedragen 
respectievelijk € 19,95 en  
€ 9,95.
Kijk voor meer informatie op: 
www.mijnzakenoporde.nl of 
neem persoonlijk contact op 
via 06 – 10 30 35 81  
06 – 42 47 49 18 en  
info@mijnzakenoporde.nl

*Om gebruik te maken van de korting, 

kan tijdens het bestelproces de code 

SP2017 worden ingevuld. De aanbie-

ding loopt t/m 31 januari 2018.

N
Mijn zaken op orde!

Regel je eigen rust
‘Mijn vader trouwde 
drie keer, kreeg  
kinderen uit elke  
relatie, woonde in 
Spanje, verhuisde  
terug naar Nederland 
en werd getroffen 
door alzheimer. Zijn 
administratie en 
geldzaken bleken een 
chaos.’ Conny van 
Vollenhoven praat 
openhartig over haar 
ervaringen. Samen 
met Catharina Smit 
ontwikkelde zij de 
organizer ‘Mijn zaken 
op orde!’, die mensen 
helpt belangrijke ge-
gevens en documen-
ten te verzamelen 
en bewaren.

{tekst} LÉONIE DE BOER

‘Nadat mijn vader was over-
leden, bleek zijn testament in 
Spanje te liggen en te dateren 
uit de tijd van zijn tweede hu-
welijk. Er stonden dingen in die 
hij inmiddels vast anders had 
gewild.’ Het kostte Conny van 
Vollenhoven veel tijd en moeite 
om weer overzicht en struc-
tuur te krijgen. Collega-jurist 
Catharina Smit had een soort-
gelijke ervaring. Zij werd naast 
haar drukke baan gedwongen 
orde op zaken te brengen na 
het overlijden van haar vader. 
Toen haar moeder alzheimer 
kreeg begon het traject van 
voren af aan.

Belastende zoektocht
Beide familievoorvallen leerden 
hun dat het anders moest. Als 
er iets misgaat, is het fijn als 
zaken goed zijn geregeld. Van 
Vollenhoven: ‘Nare dingen als 
ziekte, scheiding en overlijden 

kunnen iedereen overkomen. 
Op zo’n moment heb je wel iets 
anders aan je hoofd dan een 
zoektocht naar een testament, 
huwelijkse voorwaarden, over-
zichten van bezittingen, schul-
den, polisnummers of andere 
papieren. Het voelt belastend je 
tijd hieraan te besteden.’

Voor jong én oud
‘Mijn zaken op orde!’ is zowel 
op papier als digitaal beschik-
baar en is opgedeeld in over-
zichtelijke hoofdstukken. ‘Dit 
maakt dat je het project mak-
kelijker in stapjes kunt doen. 
Dat moet ook, want je doet 
het niet “even”.’ Oorspronkelijk 
ontwikkelden ze de organizer 
voor vrouwen vanaf een jaar 
of 45. ‘Vaak zijn zij de dupe bij 
een scheiding of overlijden. In 
de praktijk bleek echter dat veel 
ouderen en hun volwassen kin-
deren het samen invulden.’ Van 
Vollenhoven merkt op dat een 
goede band wel belangrijk is. 
‘Het kan al gauw bemoeizuchtig 
overkomen.’

15%KORTING

Kijk op: www.brilzorgholland.nl

• Gratis oogmeting bij u thuis

• Gratis advies op maat

• Grote collectie monturen

• Bezoek is geheel vrijblijvend en wij rekenen géén voorrijkosten

• Leden van Servicepaspoort ontvangen 15% korting op een nieuwe bril

Bel: 088 712 6 712

s

VEILIG pagina {19}

                      Nieuw {aanbod}

Servicepaspoort is in staat om 
binnen een week een alarmap-
paraat bij u te installeren. Als het 
een spoedplaatsing betreft, komen 
onze medewerkers binnen 24 uur 
de persoonsalarmering bij u thuis 
plaatsen en lichten de werking 
ervan toe. U kunt bij uw zorgver- 
zekering navragen of u in aanmer-
king komt voor een vergoeding. 
Als lid van Servicepaspoort krijgt 
u sowieso korting op onze eigen 
persoonsalarmering.

Altijd iemand bereikbaar
Met persoonsalarmering draagt u 
een zender (medaillon) om uw hals 
of om uw pols. In geval van nood 
drukt u simpelweg op de knop om 

contact te krijgen met de alarm-
centrale. U kunt een aanvullend 
abonnement nemen op Profes-
sionele Alarmopvolging als u een 
vaste aansluiting op uw huisadres 
heeft, maar niet kunt of wilt terug-
vallen op eigen contactpersonen 
in de buurt. Een zorgteam van 
Servicepaspoort staat 24 uur per 
dag, 7 dagen per week voor u klaar. 
Na de druk op de knop stuurt de 
alarmcentrale direct een profes-
sionele zorgverlener naar u toe, of 
als dat nodig is een ambulance. Dat 
doen zij ook als zij geen reactie van 
u krijgen. 

Veilige toegang tot uw huis
Om snel en efficiënt te kunnen 
handelen, is passende toegangs-
voorziening zoals bijvoorbeeld een 
sleutelkluis essentieel. Als u geval-
len bent, kunt u immers zelf niet 
opendoen. Servicepaspoort kan u 

informeren over de veiligheid van 
deze voorzieningen. SKG staat voor 
het veiligheidskeurmerk, en zegt 
iets over de duur en complexiteit 
om de kluis open te breken. Door-
gaans wordt de kluis, met daarin 
een sleutel van uw voordeur, aan 
de buitenmuur bevestigd. Er ko-
men ook nieuwe oplossingen op de 
markt zonder sleutelkluis, waarbij 
onze hulpverleners met een code, 
een moedersleutel of een applicatie 
op de telefoon de woning kunnen 
betreden. 

Wilt u een persoonlijk advies of 
meer inzicht in de bijbehorende 
kosten, neemt u dan gerust 
contact met ons op: Servicepas-
poort, afdeling alarmering, 023 
- 8 918 440 of mail ons alarme-
ring@servicepaspoort.nl

Persoonsalarmering is het 
perfecte hulpmiddel voor 
iedereen die zo lang mo-

gelijk zelfstandig thuis wil 
blijven wonen. Een alarm-

apparaat helpt u om een 
veilig gevoel te houden 

in uw eigen vertrouwde 
omgeving. 

PERSOONSALARMERING

Een veilig gevoel



pagina {21}pagina {20}

E‘Elke drie weken kom ik bij een oude vrouw 
die tijdens de Japanse bezetting van Neder-
lands-Indië opgesloten zat. Ze vertelde hoe 
graag ze haar ervaringen over die tijd wil 
delen met haar kleinkinderen, maar dat ze 
nog steeds zo boos is dat het haar niet lukt. 
Ik herkende mijn schoonmoeder in haar ver-
haal en vertelde hoe zij haar verhaal op pa-
pier heeft gezet. Dat was net het steuntje in 
de rug dat deze mevrouw nodig had om zich 
niet door haar gevoel te laten tegenhouden.’ 

De zes mensen waar Marieke Plasschaert 
boeken langsbrengt zijn zeer verschillend 
qua leeftijd, opleiding en achtergrond, maar 
allemaal houden ze van lezen. ‘Of luisteren! 
Eén meneer breng ik alleen luisterboeken.’

Praatschriftje
Twintig vrijwilligers zorgen dat zo’n vijfen-
zeventig mensen in Haarlem en Heemstede 
bibliotheekboeken krijgen thuisgebracht. 
Op basis van iemands voorkeur en wensen 

wordt een boekenpakket samengesteld 
bestaande uit gemiddeld zes boeken. In een 
linnen tas met de opdruk ‘eat, sleep, read, 
repeat’ waarin de boeken worden vervoerd, 
zit ook een schriftje. ‘Hierin schrijf ik of 
boeken verlengd moeten worden of noteer 

Unie van Vrijwilligers Haarlem
De Unie van Vrijwilligers (UVV) Haarlem 
zet zich in voor situaties waar profes-
sionele hulp niet of niet meer in voorziet, 
vooral in de zorg en welzijn. Zo’n vijfhon-
derd vrijwilligers zijn actief voor projec-
ten als Tafeltje Dekje, Bibliotheek aan 
Huis Haarlem en het Spaarne Gasthuis. 
Uitgangspunt: ‘Vrijwilligerswerk doe je 
niet alleen voor een ander, dat doe je ook 
voor jezelf.’

Ook gebruikmaken van  
Bibliotheek aan Huis?
Neem contact op met het kantoor van 
Unie van Vrijwilligers Haarlem. Bereikbaar 
op werkdagen van 9.00-12.00 uur op  
023 – 526 16 29 of stap een bibliotheek-
vestiging in de buurt binnen en vraag naar 
de mogelijkheden.

Zelf als vrijwilliger aan de slag?
Enthousiaste vrijwilligers die willen 
helpen zijn altijd welkom. Vindt u het fijn 
om maaltijden te bezorgen voor Tafeltje 
Dekje? Bent u liever gastheer of -vrouw in 
het Spaarne Gasthuis? Meld u aan als vrij-
williger. Als u liever op een ander gebied 
aan de slag wilt gaan, kan dat ook. Bel 
Unie van Vrijwilligers Haarlem op  
023 – 526 16 29 of kijk op  
www.uvvhaarlem.nl

Natuurlijk is het doen van vrijwilligers-
werk bij andere instellingen ook mogelijk. 
Zorgbalans heeft vaak leuke functies 
beschikbaar voor korte of langere tijd. Kijk 
op www.vrijwilligerbijzorgbalans.nl 
naar een geschikte vrijwillige functie voor 
u in de buurt of bel de Zorgcentrale:  
023 – 8 918 918

{spirit}

MARIEKE 
PLASSCHAERT
vrijwilliger bij Bibliotheek aan 
Huis Haarlem

‘We praten voor-
al over het leven’
‘Eén keer in de drie weken breng ik 
een stapel bibliotheekboeken langs bij 
mensen. Soms zit ik zo een half uur 
bij iemand op de bank en praten we 
over héél andere zaken dan boeken.’ 
Marieke Plasschaert lacht. Drie jaar is 
ze vrijwilliger bij de Unie van Vrijwil-
ligers (UVV), waar ze actief is voor 
Bibliotheek aan Huis Haarlem, maar 
nog altijd wordt ze geraakt door de 
bijzondere ontmoetingen.

{tekst} Léonie de Boer {fotografie} de Beeldredaktie
 

van een roman van Jan Siebelink tot een 
literaire thriller van Esther Verhoef.’ Grappig 
genoeg praat ze bijna nooit met mensen 
over de geleende boeken. ‘Hun levens en wat 
hun bezighoudt, staan centraal.’ Plasschaert 
merkt dat veel mensen die zij ontmoet van-
wege hun beperkte mobiliteit heel blij zijn 
met contact met haar. ‘Ik vorm een beetje 
een uitje voor ze, maar dan wel thuis.’

‘Bibliotheekboeken 
thuis-gebracht én

opgehaald’

de titel van een boek dat iemand graag wil 
lenen. Na mijn ronde lever ik dit schriftje 
in en bespreek de bijzonderheden met de 
coördinator van Bibliotheek aan Huis.’

Uitje thuis
Zelf leest Plasschaert graag. ‘Al wisselt mijn 
leesfrequentie. Er zijn periodes dat ik meer 
lees dan andere. Ook is mijn smaak breed: 

[tip]
Leestip van Marieke: ‘De  
psychologische thriller Het 
meisje in de trein van Paula 
Hawkins heeft mij tot de  
laatste bladzijde geboeid.  
Het boek is vorig jaar ver-
filmd. Natuurlijk heb ik die 
gezien, maar er gaat toch  
niets boven het “echte”  
verhaal uit het boek.’
ISBN 9789400508040
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{agenda}

500 jaar ziekenzorg
T/m 7 januari
Van ziek zijn in de Middeleeuwen tot de 
zorg van nu: u leert er van alles over in 
de tentoonstelling 500 jaar ziekenzorg in 
Haarlem en Zuid-Kennemerland in Museum 
Haarlem. Een entreebewijs voor het museum 
kost € 7,-. Museumkaarthouders en jongeren 
onder 18 jaar mogen gratis naar binnen. Voor 
openingstijden en meer informatie belt u met 
023 – 5 422 427 of kijkt u op
www.museumhaarlem.nl 

[bon]
Op vertoon van dit Servicepaspoort 
Magazine krijgt u bij een bezoek aan 
de tentoonstelling een kopje thee of 
koffie gratis. 

Adventzaterdag in Grote of St. Bavokerk
2, 9, 16 en 23 december
In de weken voor kerst vindt in de Grote 
of St. Bavokerk in Haarlem de adventopen-
stelling plaats. De kerk is vrij toegankelijk 
van 13.00 tot 17.00 uur en biedt verschillende 
activiteiten met muzikale omlijsting. Voor 
het precieze programma en meer informatie 
kijkt u op www.bavo.nl/agenda/
advent-openstelling/ 

Kerstmarkt Santpoort-Noord 
10 december
Hoe beter in de stemming te komen voor 
kerst dan op een onvervalste kerstmarkt? 
De liedjes, de lichtjes: kerst komt steeds 
dichterbij! De markt loopt vanaf het Burge- 
meester Weertsplantsoen via het Broek-
bergerplein door tot het einde van de 
Hoofdstraat, telt meer dan 100 kramen en 
duurt van 12.00 uur tot 18.00 uur. Voor meer 
informatie kunt u mailen naar

kerstmarktsantpoort@kpnmail.nl  

Santarun Haarlem en IJmuiden
15 en 16 december
Weleens een paar honderd hardlopende 
kerstmannen- en vrouwen gezien? Het 
kan tijdens de Santarun. En u kunt kie-
zen, want zowel in Haarlem als Velsen 
wordt er in kerstkostuum hardgelopen 
voor het goede doel. In Haarlem luidt  
het startschot op 15 december om  
19.30 uur op de Grote Markt en bedragen 
de kosten € 10,-. IJmuiden volgt de  
dag erna. Daar wordt op 16 december  
gestart vanaf het Plein 1945 om 15.30 
uur en kost deelname € 12,50. Voor  
meer informatie kunt u kijken op 
www.santarunhaarlem.nl  en
www.kennemerland.rotarysantarun.nl  

Skroets
17 december
Kerstverhaal bij uitstek over gierigaard 
Skroets door theatergroep Raponsel. 
Matineevoorstellingen om 14.00 uur en 
16.00 uur. Een kaartje kost € 7,50. Voor meer 
informatie belt u met Theater De Muze in 
Noordwijk via 071 – 3 646 226 of kijkt u op
www.demuzenoordwijk.nl 

Kerstliederen in nieuw jasje
21 december
De formatie Wishful Singing zet traditi-
onele kerstliedjes in een nieuw daglicht. 
De voorstelling It’s beginning to look a lot 
like Christmas is te zien in de Oude Kerk in 
Heemstede. Aanvang 20.15 uur. Kosten € 21,- 
inclusief een pauzedrankje. Bel voor meer 
informatie met 023 – 5 483 838 of kijk op 
www.podiaheemstede.nl 

Kerstsamenzang Zandvoort
24 december
Of u nu goed bij stem bent of niet, 
iedereen is welkom bij de gezellige 
kerstsamenzang in Zandvoort. Glaasje 
glühwein in de hand en uit volle borst 
meezingen met bekende kerstliedjes op 
kerstavond. Deelname is gratis. Voor de 
precieze locatie en tijd kunt u bellen met 
VVV Zandvoort via 023 – 5 717 947 of een 
kijkje nemen op 
www.vvvzandvoort.nl 

Nationaal Park Zuid-Kennemerland
Juist in de donkere dagen voor en na 
kerst kan het heerlijk zijn om dik inge-
pakt een flinke wandeling te maken. En 
waarom niet in het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland? Er zijn verschillende 
routes. Voor meer informatie belt u met 
Bezoekerscentrum De Kennemerduinen: 
023 – 5 411 123. De routes vindt u op 
www.np-zuidkennemerland.nl/2031/
doen

Nieuwjaarsduik
1 januari
Her en der in ons land duiken mensen met 
Nieuwjaarsdag in zee. Maar wist u dat de 
oudste nieuwjaarsduik die van Zandvoort is? 
Niet zo’n durfal? Geen probleem. Het spekta-
kel is natuurlijk ook leuk om veilig vanaf het 
strand te aanschouwen. De duik zelf start 
om 14.00 uur. Voor meer informatie kijkt u op
www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl of 
www.facebook.com/nieuwjaarsduikzand-
voort/

TIPS voor trips

Zandvoort
kerstsamenzang

Zandvoort
Nieuwjaarsduik

Nationaal Park 
Zuid-Kennemerland
wandelen

Haarlem
500 jaar ziekenzorg

Haarlem
Adventzaterdag

xxxx
xxxxx

Zin om erop uit te gaan? Leuk om te bewaren: 
een selectie bijzondere uitjes in de regio!

Anne Wil Blankers
10 januari
In Wat ik moest verzwijgen geeft actrice 
Anne Wil Blankers gestalte aan een joodse 
onderduikster. Blankers’ zoon Christo van 
Klaveren speelt ook mee. De voorstelling  
is te zien in Stadsschouwburg Velsen,  
aanvang 20.15 uur. Kaarten kosten € 31,-. 
Bel voor meer informatie met  
0255 – 515 789 of kijk op 
www.stadsschouwburgvelsen.nl 

Huishoudbeurs
17 t/m 25 februari
De Huishoudbeurs is al jaren een begrip 
als lifestylebeurs. De variatie aan 
stands staat garant voor een stevige 
dosis inspiratie. Kaarten kosten in de 
voorverkoop € 15,95 plus online € 1,- 
aan servicekosten, tijdens de beurs is 
dat € 19,50. De Huishoudbeurs vindt 
u in de RAI in Amsterdam. Voor meer 
informatie belt u 020 – 5 491 212 of 
kijkt u op
www.huishoudbeurs.nl 

Noordwijk
Skroets
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Utrecht
Huishoudbeurs
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Vooruitkijken
Er valt steeds meer te kiezen. Voortdurend 
zijn er nieuwe regelingen voor vergoedingen 
en eigen bijdragen. En het kan ook zijn dat u 
iets nodig hebt wat 100 procent persoonlijk 
is. Kortom, iets wat niet meteen te vinden 
is, maar wat we wel samen met u kunnen 
bedenken en organiseren. Daarom staan we 
bij Servicepaspoort ook stil bij manieren om 
vragen te beantwoorden. Hoe zetten we de 
keuzes met u op een rij? En hoe kunnen we 
samen vooruitkijken, om prettig en veilig 
thuis te blijven wonen.
Daar hebben we ook over gesproken met 
een aantal leden van Servicepaspoort. Leden 
die met plezier zelfstandig wonen en die 
dat graag blijven doen. Uit die gesprekken 
kwamen verrassende antwoorden. 

Wat klanten zeggen 
U zult vast wel een paar antwoorden her-
kennen. Misschien loopt u wel met dezelfde 
vragen rond.

[1] ‘Met wie kun je nou eens echt over 
de komende jaren praten? Een 

draaiboek maken voor de tijd die komt. De 
tijd dat je misschien niet meer de trap op 
kunt, of de deur uit kunt voor je boodschap-
pen, of dat je huis opeens als te groot, als te 
veel gedoe gaat voelen?’

[2] ‘Natuurlijk kijk ik met mijn kinde-
ren wat er nog kan en wat er niet 

meer gaat. Maar die weten ook niet alles.’

[3] Ik weet dat er een heleboel op in-
ternet staat. Daar ben ik ook echt 

nieuwsgierig naar. Maar ik ben zelf geen 
handige zoeker. Het zou fijn zijn als iemand 
me daar eens mee kon helpen.’

Ontdek hoeveel u 
zelf in de hand hebt 
voor een aangenaam 
leven thuis

‘VRAGEN 
STAAT 
VRIJ’
Met het ouder worden of bij 
het verlies van gezondheid  
kunnen we opeens tegen be- 
perkingen aan lopen. Voor veel  
dingen is een oplossing te  
bedenken, en voor oplossingen  
kunt u op ons rekenen. Elke dag 
horen wij uw vragen over wonen, 
welzijn, services en zorg. Veelal  
zijn dat praktische vragen en  
bestaat er – zonder veel zoeken – 
een oplossing. Maar we horen  
ook dat het zoeken en vinden  
van oplossingen ingewikkelder 
wordt. Vooral bij het ouder  
worden, omdat er dan veel  
tegelijk geregeld moet worden.

 

[4] ‘Ik voel aankomen dat traplopen 
een probleem kan worden. Maar 

ik wil niet meteen een oplossing. Bij de een 
hoor je: neem onze traplift. De ander zegt: 
maak je slaapkamer beneden. Een vol-
gende zegt: tijd voor verhuizen. Ik hoef niet 
meteen één antwoord, ik wil gewoon eens 
rustig op een rijtje zetten wat er allemaal 
zou kunnen.’

Samen vooruitkijken
Steeds meer van onze cliënten beseffen 
dat het verstandig is om vooruit te denken. 
Niet wachten tot er iets moet gebeuren. 
Maar de tijd gebruiken om een prettig 
leven thuis op tijd te organiseren.
Servicepaspoort onderzoekt hoe we uw 
vragen zo goed mogelijk kunnen verstaan 
en hoe we samen naar oplossingen kunnen 
zoeken. Een aantal collega’s in onze orga-
nisatie beschikt sinds kort over een nieuwe 
informatiebron voor allerlei praktische 
vragen. Dit is een app op de telefoon, Eva 
van Zorgbalans, die het antwoord vindt 
op praktische vragen. Zo hebben we al 
een schat aan informatie verzameld over 
wonen, welzijn en zorg, adressen, hulplijn-
tjes, specialisten en leveranciers. Over onze 
eigen Servicepaspoort-diensten en zorg van 
Zorgbalans maar ook over andere aanbie-
ders in uw buurt. Om onze informatie-
bronnen en de manier van antwoorden te 
verbeteren roepen we ook uw hulp in. We 
horen graag met welke vragen u rondloopt 
en welke hulp u zou willen krijgen bij het 
vinden van oplossingen. 

Vindt u het leuk om met ons mee te denken? 
Servicepaspoort hoort uw mening graag.   
U kunt ons een briefje of berichtje sturen, 
wat u het makkelijkst vindt. U kunt dit  
richten aan Servicepaspoort, Antwoord- 
nummer 1827, 2000 WC Haarlem  
(postzegel niet nodig) of per mail aan  
info@servicepaspoort.nl

Welke vragen 
over wonen, 
welzijn, zorg en 
service houden 
u zoal bezig: 

- Waar loopt u tegenaan bij uw 
vragen over wonen, welzijn en 
zorg? 

- Zijn het vragen over kosten en 
vergoeding? Of over formulieren? 

- Wat zijn voor u betrouwbare 
bronnen van informatie?

- Op welke manier zou u het 
liefst uw kijk op de komende 
jaren bespreken? En met wie?

Wij horen onze leden graag. Dan 
kunnen we Servicepaspoort en 
onze dienstverlening verder 
verbeteren.



’30’60’80

Toptips van oma

pagina {27}pagina {26}
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EIGENWIJZE 
VLEKKEN-

MIDDELTJES
Tegenwoordig bestaat voor alle vlekken een kant-en-klaar schoonmaakproduct. 
Oma had haar eigen middeltjes en trucs die vaak goedkoper en ook nog eens 

beter voor het milieu waren. Cola bijvoorbeeld.

{tekst} SARAH SAARBERG 

Floor Oudekerk-de Boer (1938)
‘Tijd besparen met slimme tips’

‘Mijn kleindochter zegt altijd dat ze het liefst 
zo min mogelijk tijd aan het huishouden 
wil besteden. Elke tip die haar tijd bespaart, 
is welkom. Dan is ze bij mij aan het goede 
adres. Ik had vroeger ook een hekel aan het 
huishouden en verzon van alles om snel-
ler klaar te zijn. Zodra iets werkte, gaf je de 
tip door aan de buurvrouwen. We hadden 
immers geen Facebook. Tegenwoordig is er 
voor elk klusje wel een fles duur schoon-
maakmiddel te koop, maar met huis-, tuin- 
en-keukenproducten werkt het vaak even 
goed. Ik gebruik veelvuldig (natuur)azijn bij 
mijn schoonmaakklusjes: je kunt er gewel-
dig mee ontkalken en schoonmaken. Als ik 
mijn lakens weer echt wit wilde krijgen, dan 
legde ik ze in de zon op ons kort gemaaide 
grasveld. Door de zon komt het zuurstof 
in het gras vrij, waardoor de lakens of het 
linnen frisser en lichter werden. In Haar-
lem had je daar vroeger hele bleekvelden 
voor! Soda vind ik ook zo’n heerlijk middel 
waarmee je veel kunt. Het laat je glazen 
glanzen, je zilveren bestek blinken en soda 
met kokend water kan je afvoer ontstoppen. 
Het zijn niet alleen goedkopere middeltjes, 
maar ze zijn vaak ook beter voor het milieu. 
En dat vindt mijn kleindochter weer heel 
belangrijk.’

Luciënne Karels-Oudekerk (1961)
‘Cola werkt perfect’

‘Aanvankelijk ben ik niet zo bezig geweest 
met huishoudtips, want er is eigenlijk voor 
alles wel een product te koop. Toen ik er-
over ging nadenken, ontdekte ik dat ik wel 
degelijk wat handige trucjes gebruik. In een 
huishouden met vier kinderen wordt het 
tosti-ijzer bijvoorbeeld vaak gebruikt. Eens 
in de zoveel tijd kook ik een pan water, gooi 
daar een theedoek in en leg die een tijdje 
tussen het ijzer. Al het vet en vuil lost dan 
op, ideaal. Waar mijn moeder vaak azijn 
gebruikt, doe ik dat met cola. Een prima 
ontkalker, maar ook uitstekend tegen roest. 
En een redding als er kauwgum in het haar 
van je kind of onder je schoen zit: bespren-
kel je haar of zet je schoen in een laagje 
cola en je veegt de kauwgum er zo uit. Ik 
gebruik zelf nog wel azijn, bijvoorbeeld om 
de wasmachine schoon te maken. Dat is ook 
zo’n tip die niet iedereen weet. Na verloop 
van tijd ontstaat er vetluis in je wasmachine, 
vooral omdat de zeep niet goed oplost bij 
lage temperaturen. Na vijftien wasbeurten 
moet je op 90 graden wassen. Ik gooi daar 
een fles natuurazijn bij, want schoonmaaka-
zijn zou de rubbers aantasten. Je kunt er ook 
een blokje afwasmiddel in gooien, hoorde ik 
laatst. Mijn was is altijd stralend schoon in 
elk geval!’

Caro Karels (1988)
‘Mobiel drogen in de rijst’

‘Eerst kochten wij gewoon schoonmaakmid-
delen voor alles, maar die zijn zo slecht voor 
het milieu. Daarom doe ik het liever op de ou-
derwetse manier, die volgens mij heel modern 
is. Toch was ik mijn ramen niet met een scheut 
spiritus, zoals mijn moeder, maar gebruik ik 
vloeibaar Calgonit, dat vaak in de horeca voor 
bierglazen wordt gebruikt. Dat vind ik nog 
steeds een supertip, je hebt maar enkele millili-
ters nodig op een emmer water. Ik heb ook al-
tijd rijst in huis en als je mobiel een keer in het 
water valt, moet je die meteen in de rijst on-
derdompelen en een nacht laten staan. De rijst 
trekt het vocht eruit en kan je mobiel redden. 
Dat vond mijn vader weer een reuzetip, nadat 
hij per ongeluk zijn mobiel in het afwaswater 
had laten vallen! Mijn waterkoker ontkalk ik 
eens in de zoveel tijd door er een nacht water 
met een laagje natuurazijn in te weken. Voor 
mijn verjaardag kreeg ik van mijn oma kleine 
zakjes met lavendel om tussen mijn linnengoed 
te leggen en te hangen. Dat ruikt heerlijk en 
het schijnt ook tegen de motten te werken. De 
computer- en televisieschermen in huis maak 
ik schoon met een microvezeldoekje en als het 
nodig is met wat spiritus. Geen papier, want 
de houtsnippers kunnen krassen maken. En 
glassex, zoals mijn moeder tipte, laat een laagje 
achter op de moderne lcd-schermen, dus dat is 
ook geen goed idee.’

Schoonmaaktips op internet
Wie op internet zoekt naar schoonmaaktips, vindt er 
ongelofelijk veel. Toch is het een beetje oppassen gebla-
zen, want iedereen kan zeggen wat hij wil en veel mensen 
kopiëren elkaars adviezen. Niet iedereen is zo betrouwbaar 
als de buurvrouw! De website www.omaweetraad.nl kan 
iedereen bij elk probleem een oplossing aanbieden.  
www.vooroma.nl biedt ook veel tips. Daarnaast komen 
gerenommeerde tijdschriften vaak met allerhande adviezen: op 
www.libelle.nl, www.margriet.nl of www.plusonline.nl 
kunt u bijvoorbeeld zoeken op ‘vlekken’. 

 Betrouwbare hulp
Met Services aan Huis biedt Servicepaspoort diverse diensten via de 
beste en betrouwbaarste leveranciers, met een aantrekkelijke korting. 
Huishoudelijke hulp, schoonmaakservice, de glazenwasser, de wasserij 
en stomerij, een schoorsteenveger: u vindt betrouwbare adressen bij 
Servicepaspoort. Voor meer informatie kunt u bellen: 023 – 8 918 440 
of mailen naar info@servicepaspoort.nl



Woordzoeker 
De gegeven woorden zijn – in alle richtin-
gen – in het diagram verborgen. Sommige 
letters zijn meer dan één keer gebruikt. 
Plaats de resterende letters in het oplos-
singsbalkje voor de oplossing van deze 
puzzel.

1e prijs
Een driegangen 
Menu van de Markt
bij Brasserie & 
Loungebar DenK op 
Landgoed Duin & 
Kruidberg. Culinair 
genieten voor twee 
personen inclusief wijn, 
water, thee en koffie.
www.duin-kruidberg.nl

Winnen?
Schrijf de oplossing op een  
briefkaart en stuur deze voor  
1 maart 2018 naar de redactie  
van Servicepaspoort Magazine, 
Postbus 6166, 2001 HD Haarlem. 
U kunt ook een e-mail sturen 
naar redactie@servicepaspoort.nl

Tip of top?
Heeft u suggesties voor ons magazine, 
zoals een voorstel voor een onderwerp, 
of weet u iets ter verbetering van 
hoe het eruitziet? Laat u dat dan ook  
weten via een e-mail aan  
redactie@servicepaspoort.nl

2e en 3e prijs
Een Fysic Lichttherapielamp. Tijdens  
de donkere dagen in de winter is de  
behoefte aan zonlicht groot. Lichttherapie-
lampen bieden uitkomst. Kijk voor meer 
informatie op www.medipoint.nl

Landgoed Duin 
& Kruidberg
Winters 
genieten in 
een gastvrije 
sfeer

Zodra u aankomt op  
Landgoed Duin & Kruidberg 
stapt u een andere wereld 
binnen en kunt u beginnen 
met onthaasten. Ontdek en 
beleef het klassiek-histori-
sche landhuis, de sfeervolle  
Engelse landgoedtuin en  
de schitterende omgeving  
van Nationaal Park Zuid- 
Kennemerland. Bij Landgoed 
Duin & Kruidberg kunt u  
culinair genieten in een  
ongedwongen en oprecht 
gastvrije sfeer.

VOOR € 19,50
(i.p.v. € 23,-)

Restaurant De Vrienden van Jacob
Een diner in restaurant De Vrienden van 
Jacob is een echte aanrader. Dit met een 
Michelinster bekroonde restaurant staat 
garant voor een avond pure verwenne-
rij waarbij gegarandeerd alle zintuigen 
geprikkeld worden.

Brasserie & Loungebar DenK 
Bij Brasserie & Loungebar DenK op 
Landgoed Duin & Kruidberg kunt u 
ontbijten, lunchen, high tea’en, dineren, 
loungen en genieten. Seizoensgebonden, 
dagvers en lokaal zijn de sleutelwoorden 
voor de keuken van Brasserie DenK. 

Een bijzondere plek 
vol historie, waar je 
niet anders dan 
gelukkig kunt worden
Voor zoetekauwen 
met lekkere trek
Bent u dol op zoetigheid en thee? Dan is 
de DenK High Tea zeker een aanrader! 
Scones, geklopte room, verse jam, huis-
gemaakte bonbons en koekjes, hartige 
quiche, sandwiches en heel veel soorten 
thee: dat maakt onze DenK High Tea zo 
lekker! De DenK High Tea wordt elke dag 
tussen 12.00 en 16.00 uur geserveerd.

 
Tegen inlevering van deze bon kunnen 
leden van Servicepaspoort met kor-
ting genieten van de DenK High Tea. Zij 
betalen geen € 23,00, maar € 19,50 per 
persoon. De actie is geldig in de winter-
maanden van november 2017 tot en met 
februari 2018.
 
Wij verzoeken u vriendelijk vooraf te 
reserveren via de receptie van Landgoed 
Duin & Kruidberg: 023 – 512 18 00 of 
info@duin-kruidberg.nl  

Landgoed Duin & Kruidberg
Duin en Kruidbergerweg 60 
2071 LE Santpoort 
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AFWASMIDDEL         

BIBLIOTHEEKBOEK     

BLEEKVELDEN         

BOEKEN              

BRILDRAGEND         

BRILZORG            

COLA                

ESTHER VERHOEF       

EXPERTS             

GEMEENTE            

HOTEL THUIS          

HUISHOUDEN          

INSULINE            

JAN SIEBELINK        

KERSTLIEDJES        

KOOKSTEL            

LAVENDEL            

LEEFSITUATIE        

MARIEKE 

PLASSCHAERT  

MEDIPOINT           

MILIEU              

MOBILITEIT          

MONTUREN            

MULTIFOCAAL         

ONDERSTEUNING       

ONTKALKEN           

OOGMETING           

PAULA HAWKINS        

ROMAN               

RIJST                

SANTARUN            

SMAAK               

SOCIALE WIJKTEAMS     

SODA                

SPAARNE GASTHUIS     

TAFELTJE DEKJE       

THRILLER            

TIPS                

UVV                 

VRIJWILLIGERS        

ZALMFILET           

ZORGBALANS          

ZORGCENTRALE    



Vakmensen 
(aan huis)

•   Afwikkelen van  
nalatenschappen/ 
uitvoeren erfenis

•   Alarmering
•   Alarmopvolging
•   Audicien
•   Beauty & Lifestyle
•   Behang- & schilder- 

service
•   Belastingservice
•   Bibliotheekservice  

Zuid-Kennemerland
•   Bloemenservice
•   Boedelopslagservice
•   Boodschappenservice
•   Cateringservice
•   Computerhulp

•   Fietsservice
•   Gasservice
•   Gespecialiseerde zorg
•   Glazenwasservice
•   Grote/kleine schoon-

maak
• Hovenier
•   Huisdierenservice voor 

uw kat/hond
•   Hulp bij de huishouding
•   Interieuradvies/ 

decoratie
•   Installatieservice
•   Kapper
•   Kledingadvies
•   Kledingreparatieservice
•   Levensfotoboeken
•   (Grote) Klussendienst
•   (Kleine) Klussendienst
•   Lingerieservice

•   Loodgieters- en  
installatieservice

•   Maaltijdservice
•   Manicure
•   Massageservice
•   Nalatenschapsdossier
•   Ongediertebestrijding
•   Ontstoppingsservice
•   Opticien
•   Particuliere diensten 

‘Welzijn & Zorg’
•   Pedicure
•   Persoons Gebonden 

Budgetadviseur (PGB)
•   Personal Shopper
•   Professional Organizers
•   Pruikenservice
•   Reparatieservice huis-

houdelijke apparaten
•   Rollatorreparatie

•   Schilderservice
•   Schoonheids- 

behandeling
•   (Grote) Schoonmaak-

service
•   Schoorsteenvegen/

dakgoten reinigen en 
dakinspectie

•   Stoffeerservice
•   Stomerij/Wasserij/

Strijkservice
•   Tandem: Expertise- 

centrum voor mantel- 
zorgondersteuning

•   Testament/Levens- 
testamentservice

•   Uitvaartverzorging
•   Tuinonderhoud
•   Verhuisservice
•   Vervoer/taxiservice

Comfort 
& Gemak

•   Bedmatalarm
•   Brandmelders

•   Beeldcontact
•   Beeldhorloge
•   Deurspion
•   GPS-zender
•   Intercomsystemen

•   Veilig koken
•   Verlichting met sen-

soren
•   Woonhuisbeveiliging
•   Woningaanpassingen

•   Tablet voor ouderen
•   Hoorbatterijen
•   Medicijndispenser
•   Sleutel- en slotenservice
•   Speciale telefoon

Actief & 
Gezondheid

•   Activiteitenservice
•   Beweegprogramma’s
•   Bewegen voor 50+
•   Centrum voor Cosmeti-

sche Dermatologie
•   Conditietraining 55+
•   Dierenarts
•   Digitale Apotheek 

Nederland
•   Dry Needling
•   Echoscopie
•   Fitheidstest
•   Fit de zomer door

•   Fysioprogramma’s
•   Gymnastiek Artrose
•   Gymnastiek Parkinson-

patiënten
•   Gymnastiek Reuma: 

Artritis
•   Gymnastiek 55+
•   Handig omgaan met de 

mobiele telefoon
•   Handig omgaan met uw 

tablet
•   Haptonomie Haarlem
•   Haptotherapie/Hap-

tonomische zwanger-
schapsbegeleiding

•   Healthcheck

•   Homeopathie en  
Vitaliteit

•   Hotelarrangement
•   Huidverzorging/-verbe-

tering
•   Kringloopwinkel
•   Loophulpmiddelen
•   Meer Bewegen voor 

Chronisch Zieken en 
Gehandicapten

•   Meer Bewegen voor 
Ouderen

•   Mindfulness
•   Mode voor ouderen
•   Nordic walking
•   Ontspannen bewegen

•   Podoloog
•   Rijbewijskeuring
•   Theaterbezoek
•   Sportscholen
•   Tandprotheticus
•   Verzekeringen: reis,  

collectieve zorg, auto 
etc.

•   Volksdansen/ 
Internationale dans

•   Workshops
•   Yoga
•   Zwembaden
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Producten- en dienstenoverzicht 
Servicepaspoort
In de Bewaargids van Servicepaspoort vindt u een uitgebreid overzicht van onze 
diensten. Voor meer informatie bel 023 – 8 918 440 of kijk op www.servicepaspoort.nl.

Lidmaatschap Servicepaspoort
Het lidmaatschap van Servicepaspoort kost per 
kalenderjaar € 21,- Onze leden ontvangen voor 
2018 korting, en betalen slechts € 19,00.

Betaling lidmaatschapsgeld in 2018
U heeft bij Servicepaspoort de keuze om uw 
lidmaatschap per automatische incasso te beta-
len, via de bank of via internet of per factuur. 
U kunt dan het lidmaatschapsbedrag door de 
bank laten overmaken middels een overschrij-
vingsformulier. Of het bedrag via internet aan 
ons overmaken.

Lidmaatschapspas
Bestaande leden ontvangen begin januari de 
nieuwe ledenpas voor 2018. De betaling van het 
abonnement zal ook begin januari plaatsvinden 
middels automatische incasso of een factuur 
(indien geen automatische incasso is afgegeven).

Alarmering en Professionele 
alarmopvolging 
Servicepaspoort biedt de diensten Alarmering 
en Professionele alarmopvolging. U kunt meer 
informatie hierover vinden op onze website. 
Mocht u meer informatie willen dan kunt u 
de folders opvragen bij Servicepaspoort of uw 
vragen stellen via 023 – 8 918 440.

Cursusbureau
De tarieven van Meer Bewegen voor Ouderen 
variëren naargelang de lesduur en gemeente 
waar dit wordt uitgevoerd. Per jaar zullen de 
kosten tussen de € 120,- en € 180,- liggen. Vraagt 
u naar onze mogelijkheden en bijbehorende 
tarieven.

Kennismakingslessen
Van september tot en met juni kunnen inwoners 
van 50 jaar en ouder in Haarlem en omstreken 
weer vier keer voordelig, namelijk € 7,50- voor 
vier lessen,  kennismaken met het aanbod van 
Servicepaspoort voor de lessen Meer bewegen 
voor ouderen.  Haarlempashouders krijgen een-
malig € 100.- korting voor 10 maanden sporten. 
U kunt zelf bepalen wanneer u wilt starten.

Health check 
Health check voor leden € 20,-, niet-leden 
€ 35,- Kijk voor cursusdata op 
www.servicepaspoort.nl onder het kopje
Actief - Preventie.

Handig omgaan met uw tablet
Deze individuele lessen bieden wij aan bij u 
thuis. Daarbij maken wij gebruik van de bij u 
aanwezige tablet. Kosten 2018 voor leden 
€ 33,-, niet-leden € 35,-*

Handig omgaan met uw 
mobiele telefoon
Deze individuele lessen bieden wij aan bij u 
thuis. Daarbij maken wij gebruik van de bij u 
aanwezige mobiele telefoon. Kosten 2018: voor 
leden € 33,-, niet-leden € 38,-* Contactinforma-
tie e-mail: cursusbureau@servicepaspoort.nl 
telefoon: 023 - 8 918 440
*Prijswijzigingen voorbehouden

Bewaargids
De bewaargids is in  2017 vernieuwd, en kan 
weer een paar jaar mee. De gids verstrekt 
informatie over de diensten van gemak tot zorg. 
Deze gids geeft tevens overzicht van de door 

Servicepaspoort aangeboden diensten en 
services. Deze gids is tevens digitaal 
op onze website in te zien. Wilt u meer 
informatie over de leveranciers? Kijk op 
www.servicepaspoort.nl of bel met 
023 - 8 918 440.

Website
Via de website van Servicepaspoort kunt 
u gemakkelijk zoeken naar een dienst of 
leverancier die past bij uw vraag. Van bood-
schappenservice, klusbedrijf tot persoonsalar-
mering. U vindt er met een paar klikken veel 
informatie en keuzemogelijkheden terug. U 
kunt bovendien via de website direct met een
leverancier in contact komen. Maar mocht u 
het prettiger vinden, dan maakt Servicepas-
poort een afspraak voor u. Lid worden kan 
ook gemakkelijk via de website van Service-
paspoort. www.servicepaspoort.nl.

Klantenpanel
U kunt als lid van het Servicepaspoort een 
bijdrage leveren aan verbetering van ons 
product! Wij luisteren en geven zo mogelijk 
gehoor aan uw raadgeving, reactie of sugges-
tie. Dit doen wij aan de hand van uw brieven, 
mailberichten, telefoontjes, bezoek aan beur-
zen maar ook samen met ons klantenpanel. 
Kent u uw omgeving goed? Weet u goed waar 
onze 50+ doelgroep interesse voor heeft?
Lijkt het u leuk om met ons mee te denken? 
Meld u dan aan voor ons  klantenpanel! 
Bel met ons op telefoonnummer 
023 – 8 918 440 of stuur een mailbericht met 
uw motivatie en persoonlijke gegevens naar 
info@servicepaspoort.nl



Korting op uw zorgverzekering via 
Servicepaspoort

 5% korting 
op uw basisverzekering

10% korting 
op uw aanvullende

verzekering

10% korting 
op uw tandartsverzekering

Bereken uw persoonlijke premie. Ga naar zk.nl/servicepaspoort

Meer voordeel:
• Gratis het pakket Extra Aanvullend Thuiszorg bij een aanvullende verzekering
• Onze Keuzehulp helpt u bij het kiezen van een zorgverzekering die bij u past
• Wij maken het u graag gemakkelijk. In Mijn Zilveren Kruis regelt u al uw zorgzaken online
• U krijgt beter inzicht in uw zorg met de Zorgverkenner
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