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Mevrouw Warda Zetteler (83)
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DDe basis voor Kievit werd gelegd door een 
vrouw uit Haarlem-Zuid. Zij bereidde regel-
matig een warme maaltijd voor haar oudere 
buren, als zij daar zelf niet toe in staat waren. 
Bij ziekte bijvoorbeeld, of omdat ze er te oud 
voor werden. Ze kookte graag, en kennelijk 
goed, want steeds meer mensen maakten ge-
bruik van haar kookservice. Het groeide uit tot 
een heus bedrijf en in 1970 werd Kievit Maal-
tijdservice opgericht, dat dus volgend jaar het 
vijftigjarig jubileum viert. De huidige eigenaar, 
Gert Borghardt (56), kwam op 1 maart 1986 bij 
Kievit werken en nam de zaak in 1997 over. 

Passie
Is er veel veranderd ten opzichte van een 
halve eeuw geleden? Ja en nee. Nee, omdat 
Kievit nog steeds iedere dag vers kookt. Nog 

steeds houdt Kievit volop rekening met de 
klanten, de ‘eters’. Nog steeds kun je rustig 
aangeven dat je een bepaalde groente niet zo 
lekker vindt; dan maken ze bij Kievit gewoon 
iets anders. En nog steeds heeft Kievit een be-
langrijke sociale functie – op sommige dagen 
is de bezorger van Kievit de enige persoon die 
iemand ziet. Dat klinkt treurig, maar je kunt 

er ook gewoon iets vrolijks van maken. Want 
vrolijk word je, als je Gert spreekt. Hij praat 
enorm gepassioneerd over het bedrijf, en zijn 
enthousiasme heeft voor een groot deel met 
zijn klanten te maken. 

KIEVIT
KOOKT

Kievit is al bijna vijftig
jaar een begrip in Haarlem 
en omstreken. Eigenaar 
Gert Borghardt werkt er 
al 33 jaar en is nog steeds 
laaiend enthousiast. Al zijn 
klanten zijn koning, zonder 
uitzondering. Dus wie 
geen postelein lust, krijgt 
gewoon spinazie! En  
tussendoor doen Gert en 
zijn collega’s ook nog even 
de boodschappen voor de 
klanten die een lijstje 
bij hen inleveren.

{Tekst} SARAH SAARBERG
{Fotografie} DE BEELDREDAKTIE

 
al bijna vijftig jaar

Zelf in de bus
Natuurlijk zijn er in die vijftig jaar ook dingen 
veranderd. Gert herinnert zich nog dat de 
maaltijden in kleine gamellen (afsluitbare ke-
teltjes van RVS die bijvoorbeeld ook in het leger 
werden gebruikt) werden bezorgd, met daar-
onder gloeiende kooltjes om het warm te hou-
den. In een personenauto werden de maaltij-
den vervolgens rondgebracht. Inmiddels is het 
bedrijf, dat per dag zo’n 350 maaltijden maakt 
(en op vrijdag het dubbele, omdat dan ook de 
maaltijden voor het weekend worden bereid), 
behoorlijk geprofessionaliseerd. Er moet, met 
name in de keuken, aan allerlei keurmerken 
worden voldaan en de warmhoudverpakking 
in aluminium schaaltjes en piepschuim is ook 
aangepast. Wat wel weer gewoon hetzelfde is, 
is dat Gert rustig ook zelf in een busje stapt om 
de warme maaltijden rond te brengen. ‘Zeker! 
Dat vind ik juist zo leuk om te doen. Dan hoor 
je nog eens wat,’ lacht hij. Klanten vertellen 
vaak van alles. ‘Je hoort ook wel trieste din-

‘Iedere klant 
is koning, zonder 

uitzondering’
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gen, hoor. Over de oorlog bijvoorbeeld. Maar 
we hebben ook vaak lol. Natuurlijk is er niet 
altijd tijd om uren te blijven praten, maar voor 
een klein praatje hebben we wel even.’

Sociale functie
Hij geeft hiermee al aan dat er ook een sociale 
functie kleeft aan het werk. Voor Kievit is elke 
klant een naam met een gezicht. ‘Van bijna 
iedereen hebben we wel een contactpersoon,’ 
vertelt Gert. ‘Als iemand bijvoorbeeld niet 
opendoet, gaan we altijd uitzoeken hoe dat 
kan.’ Zo komt het – gelukkig zelden – ook wel 
eens voor dat iemand overleden blijkt te zijn. 
Gert voelt zich enorm verantwoordelijk voor 

zijn klanten. Tijdens een enorm strenge winter 
lag er zó veel ijs op de weg, dat geen postbode, 
krantenbezorger of maaltijdbezorger zich op 
de weg waagde. Gert en zijn collega’s wel. ‘Je 

kunt die mensen niet zonder eten naar bed 
sturen,’ is zijn simpele verklaring.

Vertrouwensrelatie
Welke klant is Gert voor altijd bijge-
bleven? ‘Ik bezorgde bij een vrouw die 
heel erg eenzaam was. Ze had geen man 
meer, en ook geen kinderen. Om bood-
schappen te doen, had ze een taxi no-
dig, maar uiteindelijk ging dat ook niet 
meer. Toen bracht ik haar elke donder-
dag naar de supermarkt en een uurtje 
later haalde ik haar dan weer op.’ Gert 
wilde er geen dubbeltje voor hebben; hij 
had een vertrouwensrelatie opgebouwd 
met deze klant en deed dit voor haar.  

Boodschappenservice  
Deze vrouw is wel de aanleiding ge-
weest voor een andere service van 
Kievit: de boodschappenservice. ‘Klan-
ten kunnen een lijstje inleveren en 
wij bezorgen vervolgens, samen met 
de maaltijden’ vertelt Gert. ‘Natuurlijk 
doen sommige supermarkten dat ook, 
maar dat gaat vaak via een app of de 
computer. Onze doelgroep is daar niet 
zo van. Bij ons gaat alles op papier, alle 
correspondentie. Ook voor de maaltijd-
service. De klanten kunnen van tevoren 
kiezen uit drie menu’s per dag, twee to-
taal verschillende menu’s en een week-
menu. Alle maaltijden worden vers 
gemaakt, met verse ingrediënten. We 
hebben een vaste groenteman die alle 
verse groente alvast panklaar aanlevert. 
Er wordt gekookt zoals mijn moeder 
deed. Kalfslapje, cordon bleu, postelein, 
een gehaktballetje: onze klanten vinden 
het heerlijk. Mijn eigen moeder bestelde 
tot aan haar overlijden ook altijd drie 
dagen in de week bij ons! We hebben 
bovendien een dieetkok in dienst, dus 
zoutloos, suikervrij en glutenvrij is geen 
probleem. Daarnaast bezorgen we ook 
de vriesverse maaltijden van apetito. 
De klant is koning, alles kan. Als iemand 
een bepaald gerecht wil, maar bijvoor-
beeld die specifieke groente niet lekker 
vindt, maken we gewoon iets anders. 
Maatwerk-maaltijdservice, zo noemen 
we dat!’

FAVORIET
Natuurlijk zijn er favoriete gerechten. 
Wat met stip bovenaan staat? ‘Stoof-
peertjes met kaneel en custard!’ lacht 
Gert. ‘Als dat op de kaart staat, dan weet 
ik het wel!’‘Je kunt mensen 

niet zonder eten 
naar bed sturen’
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MAALTIJDSERVICE VIA 
SERVICEPASPOORT
Geen zin om zelf te koken, of lukt het niet 
meer goed? Kies dan voor een maaltijd-
service. Geniet iedere dag van een kant-
en-klare gezonde en lekkere maaltijd. 
Verse en warme thuismaaltijden aan huis 
bezorgd of één keer per week een aantal 
diepvriesmaaltijden aan de deur. U kiest 
wat u het makkelijkst vindt. Wilt u hulp 
bij uw keuze of meer informatie over 
de verschillende kortingen die u krijgt 
als lid bij de leveranciers, bel dan met  
Servicepaspoort via 023–891 84 40 of kijk 
op www.servicepaspoort.nl onder het 
kopje ‘aanbod/maaltijdenservice’.

Leveranciers 
KIEVIT
Waarderweg 94-B, 2031 BR Haarlem. 
info@kievitbv.nl, telefoonnummer: 
023–531 91 43. Zes dagen per week 
verse maaltijden bezorgd. Leden van 
Servicepaspoort krijgen korting!
www.kievitbv.nl 

UITGEKOOKT 
Manenbergring 4, 8271 RX IJsselmuiden. 
info@uitgekookt.nl, telefoonnummer: 
085–040 60 65. Verse maaltijden voor 
de hele week, 2x per week bezorgd. 
www.uitgekookt.nl/servicepaspoort

HANDGRAAF 
Leliestraat 2 t/m 10, 1943 LK Beverwijk. 
info@handgraafmaaltijden.nl, 
telefoonnummer: 0251-227 693. 
Door de week dagelijks warme en 
drie keer per week koelverse maaltijden 
aan huis bezorgd.
www.handgraafmaaltijden.nl

VERS AAN TAFEL 
Koperstraat 31, 8211 AK Lelystad.  
klantenservice@versaantafel.nl, 
telefoonnummer: 085-401 64 44. Eén 
keer per week verse, diepgevroren 
maaltijden voor de hele week aan 
huis bezorgd.
www.versaantafel.nl

TAFELTJE DEKJE 
info@uvvhaarlem.nl, telefoonnum-
mer: 023-526 30 26. Maaltijdservice 
door vrijwilligers, voor mensen met 
een kleine beurs.
www.uvvhaarlem.nl/index.php/
activiteit-b/

HOLLANDSE MAALTIJDENSERVICE 
Kompasstraat 38, 1973 PZ IJmuiden. 
smul-hms@ziggo.nl, telefoonnum-
mer: 0255-757535. Verse maaltijden, 
koelvers bezorgd aan huis.
www.hollandsemaaltijdservice.nl



Z

digitaal
dvd of USB
{oude films}

Rob de Groot van Amerstudio in Nieuw-Vennep is gespe-
cialiseerd in het weer zichtbaar maken van oude films, 

video’s, dia’s en foto’s. Deze beeldmaterialen worden 
gedigitaliseerd en afgeleverd op een dvd of USB-stick. 

U kunt uw oude films en dia’s weer kijken, maar nu op 
televisie! Kleur en scherpte worden optimaal verbeterd 

zonder meerprijs. Rob kan uw materiaal komen ophalen 
en brengt het ook weer terug. De prijzen zijn al scherp, 

maar leden van Servicepaspoort krijgen 10% korting 
op alle scanwerk. Deze aanbieding is geldig in de 
maanden december, januari en februari. Kijk op 

www.amerstudio.nl of bel met 06 22 54 97 80.

___________

‘De morele mens houdt 
van zijn ziel, de gewone 

van zijn bezit’
Confucius, Chinese filosoof en politicus

 (551-479 v.Chr.)__________

knipbeurt
nieuwe coupe

{met korting}
Een nieuwe coupe, daar knapt u 
van op! Zeker als de kapper bij u 
langskomt, of dat nu thuis, in het 
verzorgingshuis of ziekenhuis is. 
De kapper neemt alle benodigd-
heden zelf mee, zelfs de wasbak. 
Reserveer op tijd rond de feest-

dagen. Ter kennismaking wordt u 
nu geknipt voor € 14,- en betaalt 

u geen voorrijkosten. Bel met 
Servicepaspoort via 

023 – 8 918 440 of kijk op
www.mobella.nl

_
_

_
_

_ _
_ _

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

_
_

_
_

_____________

GEEN
BEZORG-

KOSTEN

opticien
oogmeting

{aan huis}
Ziet u de televisie steeds 

slechter of wordt het moeilijk 
om te lezen bij lamplicht? Mis-
schien is het tijd om uw ogen 

weer eens te laten testen.  
Brilzorg Holland komt voor een oogmeting bij u thuis. 

Voor leden van Servicepaspoort zijn de oogmeting, 
oogdrukmeting, het stellen van de bril en kleine repara-

ties gratis. Bovendien betalen leden geen voorrijkosten en 
ontvangen ze 15% korting op monturen en glazen. Voor meer  

informatie of een afspraak kunt u bellen met 0900 – 23 000 23. 

10%
KORTING

Buurtmarktplaats BUUV
voor vraag en aanbod

Mevrouw Zetteler vertelt: ‘De inmiddels 
acht medewerkers van de thuiszorg die bij 
mij langskomen zijn zonder uitzondering 
lieve mensen met wie ik heel blij ben. Sinds 
ik niet meer zo mobiel ben, helpen ze me 

Met mensen
In haar vroegere beroep had mevrouw 
Zetteler veel met verschillende mensen te 
maken. Ze werkte veertig jaar in het Frans 
Hals Museum. ‘Met name de grote Frans 
Hals-tentoonstelling staat me nog helder 
voor de geest; de hele wereld kwam over 
de vloer.’ BUUV noemt ze ‘een mooi initia-
tief’. Het brengt mensen ook in contact met 
elkaar, zij het op een andere manier. ‘Me-
dewerkers van de thuiszorg hebben het al 
heel druk. Ik denk dat BUUV een heel goede 
aanvulling is op de zorg die zij verlenen.’

BUUV is een organisatie die mensen aan 
elkaar koppelt. Een buurtmarktplaats voor 
en door bewoners. De een biedt iets aan, de 
ander vraagt. Het kan om (kleine) klusjes 
gaan, maar ook om een gezellig contact. 
Benieuwd? Kijk eens op www.buuv.nu of 
bel met BUUV Haarlem: 023-5 517 845.

Hulp is al fijn, een prettig 
contact daarbovenop is 

helemaal mooi meegenomen. 
Warda Zetteler kwam via een 

van haar vaste thuiszorg-mede-
werkers in contact met BUUV. 

Dat is een platform dat 
bemiddelt tussen mensen: 

een soort buurtmarktplaats 
die vraag en aanbod van 

vrijwilligers samenbrengt. 
‘Met de eerste BUUV 

klikte het meteen.’
{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN

bijvoorbeeld bij het aan- en uittrekken van 
mijn kousen, of met mijn stoma. Door Els, 
een van hen, maakte ik kennis met BUUV 
en dat is me ook heel goed bevallen.’

Boodschappen
BUUV is een platform waarop buurtbewo-
ners een vraag kunnen plaatsen en vrijwil-
ligers hulp kunnen aanbieden. Mevrouw 
Zetteler vervolgt: ‘Sommige dingen doe ik 
nog zelf, maar het lopen gaat wel iets lang-
zamer nu ik een rollator heb. Ik ging altijd 
graag naar de markt, maar dat is vaak al 
te vermoeiend. Het was dus best fijn dat 
de eerste vrouw die ik via BUUV ontmoette 
boodschappen voor me deed. Gelukkig is ze 
technisch sterk; zo regelde ze twee nieuwe 
telefoons als vervanging voor mijn oude, 
die niet goed meer werkte. En het klikt nog 
eens heel goed tussen ons. De mensen van 
BUUV verdienen een bloemetje.’

vroeg donker
boodschappen

{kant-en-
klaarmaaltijden}

De winterperiode staat voor de deur en het wordt 
weer vroeger donker. Soms gaat u dan liever de deur 

niet uit. Met de service van Van der Weijden  
Versgemak ontvangt u boodschappen en 

kant-en-klaarmaaltijden tot in de keuken bij u thuis. 
Tot en met maart 2020 rekenen wij bij de eerste 

bestelling vanaf € 25,- geen bezorgkosten. Voor meer 
informatie, om te bestellen of het aanvragen van een 

maaltijdenbestellijst kunt u contact opnemen  
via telefoon 023-5286715 of e-mail 
 info@vanderweijdenversgemak.nl
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HANDIG
Met ‘Mijn zaken op orde’ heeft u een organizer in 
handen die helpt met praktische informatie en 
tips voor uw administratie en waarmee u alle 
belangrijke papieren bij elkaar hebt. Meer we-
ten? Kijk eens op  www.mijnzakenoporde.nl w

Regels voor de 
helpende hand
PRIVACY EN 

MANTELZORGEN

U bent mantelzorger en kookt een 
maaltijd, maait het gras of biedt een 
helpende hand bij de wekelijkse 
boodschappen. Het is dankbaar werk en 
wordt gewaardeerd, maar u kunt ook te 
maken krijgen met financiële en medische 
vraagstukken. Dat is natuurlijk best een 
verantwoordelijkheid. Zeker nu nieuwe 
privacywetgeving sommige zaken meer 
op scherp stelt. Waar moet u aan denken? 
Notaris Eric Ros legt uit.

{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN 
{fotografie} DE BEELDREDAKTIE

‘Wie vroeger mantelzorg verleende, kon 
heel veel regelen op basis van een ons-
kent-ons-principe en vertrouwen. U 
ontving informatie van de zorginstelling 
omdat die wist dat u de mantelzorger 
was, u kreeg geld mee voor uw moeder 
omdat de bank u kende als haar kind en 
ook medicijnen ophalen voor een ander 
was vaak geen probleem. Dit soort zaken 
is niet meer zo eenvoudig. Er is een ver-
schuiving geweest naar meer formaliteit. 
Ook de nieuwe Europese privacywetge-
ving, de Algemene Verordening Gege-
vensbescherming (AVG), draagt eraan bij 
dat nauwkeurig moet worden vastgelegd 
wie er toegang heeft tot bepaalde infor-
matie. Dat maakt het voor mantelzorgers 
soms een stuk lastiger als ze zaken willen 
regelen voor iemand,’ zegt notaris Eric 
Ros van Notarishuis IJmond.

Levenstestament
De nieuwe wetgeving kan zowel be-
schermen als beknellen, zo ervaart hij 

in zijn praktijk. Bij testamenten bijvoor-
beeld. ‘Het is niet meer toegestaan om 
adressen van erfgenamen hierin te noe-
men vanuit privacyredenen. Privacy ligt 
er ook aan ten grondslag dat even bellen 
naar de arts voor de onderzoeksuitslag 
van uw moeder of vader er evenmin bij 
is. Die krijgt u niet meer zomaar.’ Hoe 
kunt u als mantelzorger dan wel dit soort 
zaken van een naaste 
regelen? Eric Ros advi-
seert het opstellen van 
een levenstestament. 
‘In dit document geeft 
iemand de ander de 
volmacht om namens 
hem op te treden. Dat 
kan nuttig zijn voor 
situaties waarin hij of 
zij diens wil niet meer 
kenbaar kan maken. In een levenstesta-
ment zijn veel verschillende zaken vast te 
leggen. Of de ander medische beslissin-
gen mag nemen bijvoorbeeld, informatie 

over u mag delen met artsen en of deze 
persoon ook gerechtigd is om financiële 
beslissingen te nemen. De persoon met 
de volmacht kan dus een verregaande 
beslissingsbevoegdheid hebben.’

Niet-reanimerenverklaring
In een levenstestament kunnen ook an-
dere wensen worden opgenomen. Som-

mige mensen laten 
er bijvoorbeeld een 
behandelverbod in 
vastleggen, een niet-
reanimerenverklaring 
of een euthanasiever-
klaring. Weet u van uw 
naaste dat er hierover 
bepaalde wensen be-
staan, dan heeft no-
taris Ros nog wel een 

tip: ‘Wilsverklaringen rond de wens om 
niet gereanimeerd te worden in bepaal-
de gevallen en euthanasie moeten wel 
bekend zijn bij professionals in de zorg, 

‘De nieuwe 
wetgeving kan 

zowel beschermen 
als beknellen’
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Over Eric Ros
Eric Ros is notaris bij 
Notarishuis IJmond
Dokweg 31
1976 CA IJmuiden
0255-547 500
www.nhij.nl



Tip
Laat een levenstestament opstellen 
als iemand nog wilsbekwaam is en 
wees u bewust van de plichten die 
kunnen voortvloeien uit de rol van 
gevolmachtigde. Wanneer uw naaste 
wilsonbekwaam is, is het niet moge-
lijk om nog iets vast te leggen bij de 
notaris. 

Volmachten 
Het is ook mogelijk om een volmacht 
op te stellen zonder tussenkomst van 
een notaris. Dat is een zogenaamde 
onderhandse volmacht. Het nadeel 
hiervan is dat de vertrouwenspersoon 
niet volledig gemachtigd is. Een hypo-
theek afsluiten uit naam van uw naas-
te kan bijvoorbeeld niet. 

Naast een algemene volmacht die 
geldt voor alle financiële zaken, kunt 
u zelf ook een bijzondere volmacht 
opstellen voor een bepaald financieel 
of medisch doel. Hierin kan bijvoor-
beeld worden vastgelegd wie het huis 
mag verkopen als uw naaste naar 
een verpleeghuis verhuist of dat u de 
medische gegevens van uw naaste 
kunt inzien. Met een bankvolmacht 
machtigt uw naaste iemand om zijn of 
haar betaalrekening te beheren. Een 
bankmachtiging regelt u met een for-
mulier bij de bank. Kijk voor meer infor-
matie over volmachten bijvoorbeeld 
op www.dementie.nl/tips-welke-
soorten-volmachten-zijn-er

Ouderenmishandeling
Vermoedt u ouderenmishandeling? 
Ook als u twijfelt kunt u iets doen. Kijk 
naar de signalen waar u op kunt let-
ten, praat erover en vraag om hulp. 
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl 

anders kunnen zij hieraan niet voldoen 
als puntje bij paaltje komt. Het is daarom 
verstandig om een kopie van het levens-
testament bij de huisarts achter te laten 
met de vraag of hij of zij een aantekening 
wil maken in het Elektronisch Patiënten 
Dossier (EPD).’

Taak
Wie wordt genoemd in een levenstes-
tament en over een volmacht beschikt, 
kan ook hieromtrent te maken krijgen 
met gevolgen van de nieuwe privacy-
wet. Voorheen was het mogelijk om toch 
nog zaken buiten 
dit document om 
te regelen, nu kan 
dat niet meer. Als 
het echt niet mo-
gelijk is om de taak 
van gevolmach-
tigde uit te voeren, 
dan kan daarvoor 
nog worden uit-
geweken naar 
de griffie van de 
rechtbank of naar 
iemand van het 
betrokken notaris-
kantoor, vervolgt 
Ros. ‘De taak is 
verder niet door te 
schuiven. Best goed om te weten vooraf. 
Ook is goede voorlichting over wat de 
volmacht precies inhoudt en aan welke 
plichten moet worden voldaan aan te 
raden.’

Fraude
Het levenstestament kan volgens Ros 
nog meer voordelen bieden. Bij sprake 
van fraude bijvoorbeeld. ‘Ouderen krij-
gen bijvoorbeeld sneller te maken met 
de donkere kanten van de digitalisering 
omdat ze kwetsbaarder zijn, onder druk 
komen te staan en sneller overrompeld 
raken. Mijn eigen vader kreeg iemand 
aan de deur die zich uitgaf voor een me-
dewerker van het energiebedrijf en de 
meter kwam opnemen. Die zei dat hij 

geld terug kreeg. Mijn vader, dik in de 
tachtig, hoefde alleen maar zijn pas en 
pincode in te voeren in een apparaatje 
om dat geld te ontvangen. Gelukkig 
trapte hij er niet in. Er zijn ook mensen 
die nogal makkelijk pinpas en pincode 
meegeven aan iemand die boodschap-
pen voor hen doet.’ Aan fraude kunt u als 
mantelzorger in eerste instantie op zich 
niet zo heel veel doen, zegt Ros. Maar: 
‘Als gemachtigde heeft u de mogelijk-
heid een pinpas aan te vragen en inzicht 
te houden in wanneer en waar er geld 
wordt opgenomen. Dan vallen vreemde 

transacties op.’

Mishandeling
De mantelzorger is vaak 
iemand die zaken signa-
leert. Hetzelfde geldt voor 
misbruik in emotionele 
en financiële zin, vervolgt 
Ros. ‘Ouderen zijn hier 
helaas vatbaarder voor. 
Met name wat eenzame, 
hulpbehoevende men-
sen zijn vaak dolblij als 
iemand zich om hen be-
kommert. Helaas, zo heb 
ik in mijn werk gezien, 
zijn er mensen die iets te-
rug verwachten. Zo zag ik 

familieleden een deel van iemands pen-
sioen opeisen onder de dreiging dat ze 
anders niet meer zouden langskomen. 
Er zijn ouderen die zich door dergelijke 
druk in de schulden steken en bijvoor-
beeld hypotheken afsluiten in de hoop 
dat ze bezoek blijven krijgen. Soms ver-
dwijnen er spullen op onverklaarbare 
wijze uit huis, ontstaan er schulden en 
wordt het testament ineens veranderd. 
Dan kan er sprake zijn van ouderen-
mishandeling. Ouderen die onder druk 
staan trekken zich vaak wat terug. Er is 
angst, en schaamte. Daarom is het be-
langrijk om, bij vermoedens dat er iets 
verkeerds speelt, voorzichtig in gesprek 
te raken en iemand op zijn gemak te stel-
len. Praat erover.’

‘Een levens-
testament is 
nuttig voor 

situaties waarin 
iemand zijn 
wil niet meer 

kenbaar 
kan maken’

kKom in beweging
Het hart is een spier. Een spier, die elke minuut 4 tot 5 
liter bloed door het lichaam pompt. Trainen en voldoende 
bewegen is daarom erg belangrijk. Volwassenen moeten 
zeker 2,5 uur per week matig intensief bewegen. Denk 
hierbij aan traplopen, fietsen, zwemmen maar bijvoor-
beeld ook de hond uitlaten. Uw hartslag en ademhaling 
gaan hiervan omhoog en dat is goed. Iemand die een half 
uur per dag beweegt heeft 69% minder kans op hart- en 
vaatziekten dan iemand die niet beweegt?

5x tips 
Wilt u vandaag nog beginnen met gezonder leven? Dit 
zijn 5 tips waar u misschien nog niet aan heeft gedacht, 
maar die hartstikke gezond zijn.

1. Yoga
Eén keer in de week yoga doet wonderen. Het verlaagt 
uw bloeddruk, cholesterol en is goed tegen stress. Zo 
blijft u beter in balans, letterlijk en figuurlijk.

2. Vette vis
Het klinkt misschien ongezond, maar niet is minder 
waar. In vis zitten omega-3-vetzuren, en in vette vis 
meer dan in magere vis. Goed voor uw cholesterol dus! 
Vraag bij de visboer dus gerust naar haring, makreel of 
paling.

3. Slapen
Bewegen is belangrijk, maar voldoende rust ook: zorg 
daarom voor zeker 7 uur slaap per nacht. Goede slaap-
kwaliteit is belangrijk voor een gezond hart.

4. Verse kruiden
Uw hart en bloedvaten worden vooral erg blij als u verse 
kruiden gebruikt in plaats van zout of andere ongezonde 
smaakmakers. Te veel zout is een veroorzaker van hoge 
bloeddruk.

5. Hart APK
Jazeker, dat leest u goed: een APK voor uw hart. Het is 
niet ingewikkeld om uw BMI, cholesterol en bloeddruk 
te meten. En het geeft een hoop informatie. U kunt dit 
laten meten bij de dokter, of via de Hartstichting.

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door Zilveren 
Kruis. Zij zijn de grootste collectieve zorgverze-
keraar van Nederland. Als lid van Servicepaspoort 
krijgt u bij Zilveren Kruis korting op de basisverze-
kering, aanvullende verzekering en tandartsver-
zekering en kunt u gebruik maken van een gratis 
extra aanvullend thuiszorgpakket. 
www.zk.nl/servicepaspoort.nl

Zo blijft u 
hartstikke 
gezond!
Gezond en fit van uw oude dag 
genieten? Daar is wel een ge-
zond hart voor nodig. Gelukkig 
heeft u daar zelf ook invloed op. 
Een gezond hart begint met een 
leefstijl die klopt. Lees hier wat 
u kunt doen! 
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handdoekenactie
cadeau
{op=op}
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) zijn be-
wegingslessen speciaal voor senioren. Er zijn 
diverse groepen voor actieve senioren tot en 
met groepen voor mensen met fysieke be-
perkingen. Bij Servicepaspoort hebben we nu 
een leuke actie: bij aanmelding krijgt u naast 
de ledenkorting ook nog een mooie kleurrijke 
handdoek cadeau. Op=op, dus wees er snel 
bij. Bel met Servicepaspoort voor 
meer informatie via 023 - 8 918 440.

Uw mooiste 
herinneringen weer 

kunnen zien!

Film, video, dia en foto 
digitaal op DVD, USB stick of harddisk

Rob de Groot
www.amerstudio.nl  

06-22549780
Regulierspoort 42

Nieuw-Vennep

  HAAL- EN 
BRENGSERVICE !

- Opruimen

- Ontruimen

- Verhuizen

- Opslaan

- Schoonmaak

Mogen wij u 
ontzorgen?

Desiree en Mark Gravekamp

Bel voor een GRATIS o� erte
023-5762397

Middelplaten 21
2134 WB Hoofddorp
info@desta-woningontruiming.nl
www.desta-woningontruiming.nl

10% korting

Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning 
T 023 891 06 10 • info@tandemmantelzorg.nl • www.tandemmantelzorg.nl

Tandem Centrum voor Mantelzorgondersteuning 
T 023 891 06 10 • info@tandemmantelzorg.nl • www.tandemmantelzorg.nl

Kijk maar naar alle mogelijk heden 
om de zorg te delen.

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

Geen enkele 
mantel  zorger 
hoeft er alleen 
voor te staan. 

    Nieuw
Druppelbril
Druppelzorg is opgericht door Evert van Voorst. Door zijn eigen  
oogklachten werd hij geconfronteerd met de problemen die veel  
mensen ondervinden. Vaak is er hulp nodig om oogdruppels op een 
goede manier, zonder morsen, aan te brengen. Veel mensen ervaren 
dit als belastend. Hulpmiddelen zijn in de handel verkrijgbaar, maar  
uitsluitend geschikt voor een bepaald type of merk oogdruppels. 
 
Met de Druppelzorgbril behoren deze problemen definitief tot 
het verleden. U bestelt de druppelbril eenvoudig via Service-
paspoort voor € 8,50 exclusief btw. Er komt dan nog € 2,- bij 
als u de bril wilt laten opsturen. Kijk op www.servicepaspoort.nl 
voor meer informatie of bel met 023 – 8 918 440.

Schaatsplezier 
IJsbaan Haarlem
{schaatsen met korting}
Schaatsen op de IJsbaan Haarlem is een feest voor 
iedereen. Heerlijk in de frisse buitenlucht schaat-
sen. Lekker je hoofd leegmaken op het ijs. Daar kan 
(bijna) niets tegenop. Als u deze bon uitknipt en bij 
de kassa van de ijsbaan inlevert krijgt u het tweede, 
goedkoopste kaartje voor de helft van de prijs. De 
reguliere toegangsprijs is € 7 (16 jaar en ouder), 
jeugd t/m 15 jaar betaalt € 4,50. Deze bon is geldig 
in het schaatsseizoen 2019-2020. Meer weten? 
Kijk op www.ijsbaanhaarlem.nl

Beau Victoire 
Health Beauty 
& Wellnesscenter
{Finse sauna}
Kom tijdens de koude wintermaanden 
lekker op temperatuur in onze Finse 
privésauna met comfort climate-systeem. 
Luchtvochtigheid en temperatuur regel-
baar van 30 tot 90 °C! Leden van Service-
paspoort ontvangen op vertoon van hun 
ledenpas 10% extra korting op al onze 
wellnessfaciliteiten. Bel met Beau Victoire, 
Health Beauty & Wellnesscenter voor 
meer informatie via 06-1 531 41 79  
of kijk op www.beauvictoire.nl

Plopsa 
jong en oud

{onvergetelijk}
Er is zoveel te doen, elke dag 

opnieuw! Beleef een onvergete-
lijke dag met uw (klein)kinderen 

in Plopsa. U kunt kiezen uit zeven 
themaparken in België en Neder-

land. De parken zijn vernoemd 
naar de eerste twee personages 
van Studio100, Plop en Samson, 

en bieden vertier aan jong en oud. 
Ook Samson & Gert, K3, Mega 

Mindy en Bumba hebben eigen 
attracties. Wilt u met korting een 

van de Plopsa-parken bezoeken? Ga 
naar www.plopsa.com en klik op 

het park van uw keuze. Vul de kor-
tingscode mayaland948 in, reken 
af en u ontvangt de tickets direct 

in uw e-mailbox. 

2E 

KAARTJE

50% 

KORTING

optimale 
hoorbeleving 

{naar wens}
Heeft u moeite met het verstaan 

van uw favoriete tv-program-
ma? Beter Horen biedt u een 
oplossing met de Sennheiser-

GRATIS
HAND-
DOEK

10%
KORTING

30%
KORTING

hoofdtelefoon. Volume, klankprofiel en zelfs spraak 
verstaan zijn met dit apparaatje naar wens in te 

stellen. Tegen inlevering van deze bon ontvangt u 10% 
korting* op de Sennheiser RS 5000. Kijk voor onze 

winkels op www.beterhoren.nl/audiciens of bel 
0800 – 0200 159 voor een bezoek aan huis.

*Geldig tot 31 december 2019. Informeer naar de  
voorwaarden in verband met een eventuele ver- 

goeding vanuit uw zorgverzekeraar.  
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1. HOE KAN IK GEBRUIK-
MAKEN VAN DE DIENSTEN 

EN SERVICES VAN SERVICEPAS-
POORT?

Karen Bouwhuis, Account  Manager 
Servicepaspoort:
‘Nadat u zich als lid heeft ingeschre-
ven bij Servicepaspoort ontvangt u 
een lidmaatschapspas met een lid-
maatschapsnummer. U kunt vervol-
gens een dienst aanvragen waarvan u 
gebruik wilt maken door ons te bellen 
of een e-mail te sturen. Wij kunnen u 
adviseren over de leverancier die het 
best bij uw vraag past en u doorver-
wijzen. U kunt het ook zelf regelen en 
rechtstreeks de betreffende leve-
rancier benaderen via onze website 
www.servicepaspoort.nl. De leveran-
cier zal vervolgens persoonlijk con-
tact met u opnemen om een afspraak 
te maken. Als u gebruikmaakt van de 
diensten of services van een leveran-
cier zonder onze bemiddeling, is het 
belangrijk dat u uw lidmaatschapspas 
kunt laten zien of uw lidmaatschaps-
nummer kunt doorgeven.’

2. WAAROM KRIJG IK IEDER 
JAAR EEN NIEUWE LEDEN-

PAS? DAT IS TOCH NIET NODIG 
EN OOK NOG EENS SLECHT VOOR 
HET MILIEU.

Saskia Keijzer, Manager Servicepas-
poort:
‘Wij kiezen er bewust voor om ieder 
jaar een nieuwe pvc-vrije ledenpas 
uit te geven. Als we namelijk een pas 
gaan gebruiken die langer actueel is, 
kunnen onze leveranciers uitsluitend 
achterhalen of de pas nog geldig is 
als zij een paslezer hebben. Daarvoor 
moeten de leveranciers een extra in-
vestering doen en bovendien gebrui-
ken de paslezers stroom. Het is veel 
economischer en milieuvriendelijker 
om jaarlijks een nieuwe pas uit te ge-
ven. U ontvangt deze per post. Als u 
niet per automatische incasso betaalt 
krijgt u daarna in een separate brief 
de factuur voor het lidmaatschap. Wij 
krijgen namelijk vaak nog wijzigingen 
door van leden na ontvangst van de 
pas. Die wijzigingen verwerken wij 
en daarna sturen we aan iedereen 
de correcte factuur gebaseerd op de 
actuele gegevens.’

3. DE LEDENPAS STAAT NOG OP 
NAAM VAN MIJN OVERLEDEN 

PARTNER. MOET IK NU ZIJN LID-
MAATSCHAP OPZEGGEN OM MIJZELF 
ALS NIEUW LID AAN TE MELDEN?

Annemarie Develing, Medewerkster 
Servicepaspoort:
‘Het lidmaatschap van Servicepaspoort 
kost u € 20,- en geldt voor het hele huis-
houden. U kunt dus altijd gebruikmaken 
van het pasje van de partner waarmee 
u in huis woont. Als uw partner is 
overleden kunt u dat jaar hetzelfde pasje 
houden, maar indien gewenst sturen wij 
u een actueel pasje toe met een nieuwe 
tenaamstelling. U moet ons dan laten 
weten wat de nieuwe gegevens zijn voor 
het lidmaatschap. Als het van toepassing 
is ontvangen wij ook graag uw gewijzig-
de bankgegevens, zodat u het volgend 
jaar lid kunt blijven. Ook als u het lid-
maatschap wilt opzeggen kunt u dat per 
telefoon, e-mail of post doorgeven. Het 
abonnement heeft een minimale looptijd 
van één kalenderjaar en na het eerste 
jaar kunt u het maandelijks beëindigen.’

Veelgestelde vragen
én antwoorden
Als u vragen heeft over de dienstverlening  
van Servicepaspoort kunt u onze ledenservice 
bereiken via e-mail info@servicepaspoort.nl of 
tijdens kantooruren via telefoon 023-8 918 440. 
Sommige vragen worden vaker gesteld door 
onze leden en hieronder vindt u vast de  
antwoorden op een aantal ervan. 
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{drie vragen}

Servicepaspoort en Zilveren Kruis heb-
ben voor u afspraken gemaakt over 
een collectieve zorgverzekering. Zo 
krijgt u volgend jaar 2,5% korting op uw 
basisverzekering (let op! De wettelijk 
maximale korting gaat in 2020 van 
10% naar 5%) en 10% korting op uw 
aanvullende verzekeringen. Ook krijgt 
u bij het afsluiten van een aanvullende 
verzekering gratis het pakket Extra 
Aanvullend Thuiszorg. Hierin zitten 
extra dekkingen voor bijvoorbeeld eigen 
bijdrages kraamzorg, hulpmiddelen en 
preventieve cursussen.

Uw Zorgcoach helpt u met het regelen van 
zorg
De persoonlijke Zorgcoach van Zilveren Kruis 
helpt u bij het vinden van de juiste zorg. Via 
één telefoontje krijgt u antwoord op uw 
vragen, zoals: Naar welk ziekenhuis kan ik het 
beste gaan? Hoe vraag ik thuiszorg aan voor 
mijn moeder? Hoe kom ik sneller aan de beurt 
bij een medisch specialist?

NIEUW! U ontvangt Hulp bij Mantelzorg
Mantelzorg is maatwerk. Daarom kijkt de 
Zorgcoach in overleg met u welke zorg nodig 
is en welke ondersteuning daarop aansluit. 
Wij vergoeden in 2020 (vanaf Aanvullend 2 
sterren) de kosten van noodzakelijke onder-
steuning ter voorkoming van uitval van u als 
mantelzorger. Maar ook als u mantelzorg 
ontvangt, kunt u aanspraak maken op deze 
aantrekkelijke dekking.

ALS LID VAN SERVICEPASPOORT 
ONTVANGT U EXTRA VOORDEEL:

•  2,5% korting op de basis- 
verzekeringen

•  10% korting op alle  
aanvullende en tandarts- 
verzekeringen

•  Gratis pakket Extra  
Aanvullend Thuiszorg met  
extra vergoedingen

•  Gratis advies van de Zorgcoach 

Meer informatie over de voorwaarden van 
de collectieve verzekering of direct over-
stappen? Bel 071-751 00 52, collectiviteits-
nummer: 207046289. Of bezoek de website 
www.zk.nl/servicepaspoort voor meer 
informatie.

De zorgverzekering 
van Zilveren Kruis 
Extra voordeel en een persoonlijke 
Zorgcoach voor al uw zorgvragen

Kijk voor meer informatie over de 
Zorgcoach van Zilveren Kruis op



weegschaal  

BMI
{controleren}
Dit is waarschijnlijk de eenvoudigste manier 
om uw lichaamsvet, gewicht en BMI te 
controleren. De Omron BF214 geeft tevens 
metingen van skeletspiermassa voor een 
volledig overzicht van uw lichaamssamen-
stelling, waarbij de laatste meting wordt 
onthouden. Het maakt alles zoveel eenvou-
diger. Kijk op www.medipoint.nl of bel  
voor meer informatie telefoonnummer:  
023-8 918 918. U ontvangt 10% korting en 
betaalt geen € 69,99 maar € 62,99.*1

__________
‘Je zorgen maken is de verkeerde

kant op fantaseren’
Loesje, fictief meisje dat kritische en/of humoristische 

teksten schrijft en in openbare ruimtes plakt

hoofdkussen 

zacht
{anti-allergisch}

Dit hoofdkussen is gevuld met 100% poly-
ester holle vezels van microgel. Het voelt 
heerlijk zacht aan doordat deze holle vezel 
een luchtige en flexibele vulling is. De tijk 
(de buitenkant van het kussen) is van 100% 
katoen met rits. Naast de aantrekkelijke prijs 
zijn hollevezelkussens volledig anti-allergisch. 
Kijk op www.medipoint.nl of bel voor 
meer informatie met 023-8 918 918.  
U ontvangt 10% korting en betaalt 
geen € 14,99 maar € 13,49.*1

10% 
KORTING

oorthermometer 

digitaal
{temperatuur}

Met deze digitale oorthermometer meet u 
zeer snel de temperatuur van het lichaam. 
Ook kan de oorthermometer gebruikt wor-
den om oppervlaktetemperaturen te meten. 
Zo meet u bijvoorbeeld snel of het water wel 
de juiste temperatuur heeft.  
De oorthermometer beschikt over een 
scherm dat oplicht, waardoor hij zeer 
eenvoudig te gebruiken is in het donker. Het 
geheugen kan tot wel 25 metingen bewaren. 
Kijk op www.medipoint.nl of bel voor meer 
informatie met 023-8 918 918.  
U ontvangt 10% korting en betaalt  
geen € 49,99 maar € 44,99.*1

10% 
KORTING

fietstrainer
bloedcirculatie

{spierkracht}
Deze fietstrainer is geschikt voor 

iedereen die graag in beweging wil 
komen. Regelmatig gebruik herstelt 

spierkracht, bloedcirculatie en de 
coördinatie van uw benen en armen. 

De rubberen strips op de pedalen 
zorgen ervoor dat uw voeten of han-

den er niet vanaf glijden  
tijdens het gebruik. De fietstrainer 

is te gebruiken voor diverse fitness-
oefeningen, waarbij u de weerstand 

lichter of zwaarder kunt instellen.
Kijk op www.medipoint.nl of  
bel voor meer informatie met 

 023-8 918 918. U ontvangt 10% 
korting en betaalt geen € 39,99 maar 

€ 35,99.*1

10% 
KORTING

kniekous
reizen

{bloedsomloop} 

Deze reiskousen stimuleren de bloedsomloop en 
houden uw benen gezond tijdens al uw reizen. 

Ook als deze lang duren. Tijdens een auto-, bus-, 
trein- of vliegreis beweegt u uw benen niet of 

nauwelijks. Dit vertraagt de bloedsomloop, waar-
door uw benen zwaar, pijnlijk en vermoeid aan 
kunnen voelen en uw enkels opzwellen. Boven-

dien bestaat er een verhoogd risico op trombose.
 Kijk op www.medipoint.nl of bel voor meer 

informatie met 023-8 918 918. U ontvangt 10% 
korting en betaalt geen € 24,99

 maar € 22,49.*1

krachtpatser! 
alocasia sarian
{groen}

Deze alocasia is een behoorlijk grote plant 
waarvan de bladeren door hun prachtige 

nerven en mooie vorm alle aandacht naar 
zich toe trekken. De plant groeit het best als 

de grond altijd licht vochtig is, maar geef hem 
nooit te veel water tegelijk, want zijn wortels 

houden niet van een voetenbadje. Op een 
lichte, droge plek zal hij meer water nodig 

hebben dan op een vochtige plek. De potmaat 
is 24 cm. en de hoogte 90 cm. Leden van 

Servicepaspoort betalen geen € 45,95 maar  
€ 41,95 inclusief verzendkosten. Bestellen via 

www.servicepaspoort.nl/webshop*2

5-in-1-opener
draaidoppen
{kroonkurken}
Flessen, blikjes en potten opent u gemakkelijk 
met de 5-in-1-opener van Medipoint. De ope-
ner is geschikt voor draaidoppen, lipsluitingen 
van blikjes, kroonkurken en deksels van potten. 
Het ergonomische handvat zorgt voor betere 
grip wanneer u de opener gebruikt.  
Kijk op www.medipoint.nl of bel voor meer 
informatie met 023-8 918 918. U ontvangt 10% 
korting en betaalt geen € 5,99 maar € 5,39.*1

fruit en groenten
sap centrifuge

{gezond}
Trakteer uzelf elke dag op heerlijke zelfgemaakte fruit- en groentesappen 

met de Electrolux sapcentrifuge EJE977. Pers uw fruit of groenten en geniet 
van de lekkerste sappen. De centrifuge heeft een roestvrijstalen behuizing 
en garandeert een hoog rendement met zijn 900 Watt vermogen. Dankzij 
de brede vulopening van 74 mm kunt u eenvoudig hele appels persen. Dit 

scheelt weer tijd en moeite met de voorbereiding en maakt het daarom 
makkelijker om snel gezonde sappen te drinken.

Leden van Servicepaspoort betalen geen € 79,99 maar € 55,99 inclusief 
verzendkosten. Bestellen via www.servicepaspoort.nl/webshop*2

€24
KORTING

*1 Niet geldig in combinatie met andere acties, 
kortingen of waardebonnen. Vraag naar de 
overige voorwaarden in de winkel.

*2 Voor deze aanbiedingen geldt: zolang de 
voorraad strekt, niet geldig in combinatie met 
andere kortingen of aanbiedingen. Houd uw 
lidmaatschapskaart bij de hand.

10%KORTING

€ 4
KORTING

10%
KORTING
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10% KORTING
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EEmy van Riezen is een ondernemend type. 
Ze is graag bezig, altijd geweest ook. Voor-
dat ze met pensioen ging, werkte ze als fy-
siotherapeut. Naast begeleiden van mensen 
met een beperking kwam ze als gespeciali-
seerd kinderfysiotherapeut in verschillende 
ziekenhuizen en medisch 
kinderdagverblijven. ‘Met 
mensen bezig zijn en onder 
de mensen zijn, ik houd er-
van.’ Naast haar werk zorg-
de ze voor haar man, die de 
ziekte van Parkinson had. 
‘Drie maanden nadat ik was 
gestopt met werken, over-
leed hij. Van geen tijd had ik 
opeens tijd over.’

Opgroeien met strand én theater
Het vrijwilligerswerk voor Vier het Leven 
werd haar min of meer in de schoot gewor-
pen. Een vriend was actief als gastheer bij de 
stichting. ‘Als vrijwilliger begeleid je maxi-
maal drie mensen. Je haalt ze op en brengt 
ze na afloop van de voorstelling weer thuis. 
Een rolstoel, rollator of stok is geen pro-
bleem. Die gaan gewoon in de achterbak.’ 
Zelf is Emy opgegroeid met kunst en cultuur. 
‘In de zomervakantie gingen we niet alleen 
naar de zee en het strand, maar namen mijn 
ouders ons ook mee naar het museum of een 
voorstelling in het theater. Als je dit gewend 
bent, blijft het de rest van je leven bij je. Dat 
geloof ik tenminste. Zelf ga ik graag naar 
cabaretvoorstellingen. Persoonlijke favoriet 
is Brigitte Kaandorp. Waarom zou ik niet 
als gastvrouw andere mensen ook een leuk 
avondje uit bezorgen?!’ 

STICHTING VIER 
HET LEVEN
Wat in 2005 als een lokaal initia-
tief begon, is uitgegroeid tot een 
landelijke stichting. Vier het Leven 
organiseert culturele activiteiten 
voor ouderen (65+) die niet graag 
alleen op stap gaan. Wilt u zich 
aanmelden als vrijwilliger? Of een 
keer mee op stap? Het vrijblij-
vende programma met aanbod aan 
voorstellingen in uw regio wordt 
u graag toegestuurd. U kunt het 
welkomstpakket aanvragen via: 
info@4hetleven.nl of op werkda-
gen bellen tussen 9.00 en 18.00 
uur naar 035-52 45 156. 

DANSPALEIS
Als u van dansen houdt kunt u 
naar het Danspaleis. Op 4 janu-
ari 2020 luidt Stadsschouwburg 
Velsen het nieuwe jaar in met 
een dansfeest voor senioren en 
ouderen vanaf 65 jaar. Van het 
toneel maken ze de grootste 
dansvloer van Velsen. De gast-
heren en gastvrouwen van het 
Danspaleis staan klaar om u naar 
de dansvloer te begeleiden en 
met u het bal te openen op de 
vertrouwde klanken van al die 
onvergetelijke muziek uit de jaren 
veertig en vijftig. Rond de dans-
vloer vindt u het danscafé, voor 
een drankje en een praatje. Want 
het Danspaleis is ook bedoeld om 
leeftijdsgenoten te ontmoeten en 
bij te praten. Om 15.00 uur start u 
met een feestelijk drankje en voor 
leden van Servicepaspoort staat 
een gratis kopje koffie klaar tegen 
inwisseling van deze bon. De prijs 
per persoon is € 25,-, inclusief ver-
voer. Kijk voor meer informatie op 
www.4hetleven.nl en bestellen 
kan via 035-52 45 156.

‘Een twinkeling in iemands ogen, een 
gelukzalige glimlach of een mond die 
nét een beetje openstaat van verwon-
dering. Het zijn misschien wel de mooi-
ste beloningen die ik krijg.’ De Haarlem-
se Emy van Riezen (72) is bijna zeven 
jaar actief als vrijwilliger voor Vier het 
Leven. Deze stichting begeleidt ouderen 
naar culturele activiteiten als theater-
voorstellingen en musea. 

{tekst}  LÉONIE SCHUTTER-DE BOER  
{fotografie} DE BEELDREDAKTIE

{spirit}

‘Mensen laten 
genieten van 

theater
DAT IS 

VIER HET 
LEVEN’

Van onbekend naar vriendschap
Vier keer per jaar ontvangt Emy een over-
zicht met voorstellingen. Ze geeft aan welke 
data zij beschikbaar is. De mensen die ge-
bruik willen maken van de diensten van 
Vier het Leven vullen ook hun wensen in 
en er wordt een match gemaakt. ‘Gemid-
deld twee keer per maand begeleid ik gas-
ten naar voorstellingen in de schouwburg 
van Haarlem, Velsen of Hoofddorp. Voor het 
begint, drinken we nog een kopje koffie. Als 
het nodig is, ondersteun ik mensen of bege-
leid ze naar het toilet. Vaak gaan dezelfde 
mensen naar dezelfde soort voorstellingen. 
In de foyer ontstaan bij binnenkomst of na 
afloop vaak kleine ontmoetingen die soms 
uitbloeien tot gezellige sociale contacten.’ 

Onverwachte cadeautjes
Geraakt is Emy nog elke 
keer door de dankbaarheid 
van haar gasten. ‘Mensen 
nemen een arrangement af 
dat bestaat uit een entree-
bewijs, twee consumpties, 
begeleiding en vervoer. 
Dat ik stiekem een choco-
ladereep krijg toegestoken 
of een onverwachte kus op 
mijn wang als dank vind 

ik aandoenlijk. Dat hoeven ze totaal niet te 
doen! Heel soms vind ik een voorstelling 
zelf wat minder, maar als ik de blijheid bij 
de mensen zie, maakt dit het toch tot een 
bijzondere avond.’

‘Als 
gastvrouw 
een leuk 

avondje uit 
begeleiden’

AAN DE SLAG ALS
VRIJWILLIGER
Natuurlijk is vrijwilligerswerk bij 
veel instellingen en organisaties 
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.



pagina {22} pagina {23}

* DATA ONDER VOORBEHOUD. CHECK ALTIJD DE WEBSITE VAN DE ACTIVITEIT!

{agenda}

Keizerin Sisi 
Vanaf 8 nov. tot 1 maart
Wat heeft keizerin Sisi met 
de badplaats Zandvoort? 
Waarschijnlijk veel meer 
dan u denkt. Een tipje van de 
sluier: ze woonde er gedurende 
enkele maanden! Het hoe en 
waarom hiervan ontdekt u 
tijdens de expositie Keizerin 
Sisi in het Zandvoorts Museum. 
De toegang voor volwassenen 
bedraagt € 4,- (Museumkaart 
is geldig). Bel 023-2 050 972 
voor meer informatie of kijk op 
www.zandvoortsmuseum.nl 

Wandeling + high tea 
10 november en 15 december
Landgoed Duin & Kruidberg 
organiseert samen met Natuur-
monumenten een wandeling door 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land. Na de tocht van anderhalf 
uur staat een DenK High Tea klaar 
met diverse lekkernijen in de bras-
serie. Kosten: € 29,50. Wanneer u 
lid bent van Natuurmonumenten 
ontvangt u een korting van € 4,- 
per persoon. Aanmelden kan via 
023-5 121 800 of door het sturen 
van een mailtje naar
info@duin-kruidberg.nl
www.duin-kruidberg.nl 

Samen tafelen 
Elke dinsdag
Eten moeten we allemaal en wat is 
er nu leuker dan voor een schap-
pelijke prijs dineren én nieuwe 
mensen ontmoeten? De Tafel van 
Veel maakt het mogelijk. In dit 
initiatief schuiven Haarlemse hore-
caondernemers elke dinsdagavond 
de tafels aan elkaar. De dagschotel 
kost standaard € 10,-. Aanschuiven 
maar! Voor de locaties van de Tafel 
van Veel kijkt u op 
www.detafelvanveel.nl 

Kerstmarkt Lisse 
21 december
Lekker struinen of misschien 
ook nog de laatste kerstspul-
len in huis halen? Het kan 
van 10.00 tot 17.00 uur op de 
kerstmarkt in Lisse, waar u 
diverse kramen vindt in de 
Kanaalstraat en Kapelstraat. 
Ook speelt het Dickensorkest 
van St. Jeanne d’Arc. 
www.dorpshartlisse.nl 

Muzikale kerstwandeling 
15 december 
Live kerstmuziek is natuurlijk 
dé manier om in de stemming 
te komen voor de kerstdagen. 
Tijdens de muzikale kerstwande-
ling in Noordwijk-Binnen stelt u 
uw eigen programma samen. Ook 
in huizen van particulieren langs 
de Voorstraat vindt u orkestjes en 
bands. Hiervoor heeft u een toe-
gangskaart nodig van € 10,-. Daar 
nog niet genoeg van gekregen? 
Die zondagmiddag vindt u ook 
een kerstmarkt in de Kerkstraat 
van Noordwijk. Als dat niet garant 
staat voor de nodige voorpret…
www.deoudedorpskernnoordwijk.nl

Museumschatten 
t/m 5 januari
Het Zee- en havenmuseum 
in IJmuiden bestaat al sinds 
1994 en toont de bezoeker de 
geschiedenis van het graven 
van het Noordzeekanaal en het 
ontstaan van IJmuiden. Daar-
naast besteedt het museum 
aandacht aan maritieme activi-
teiten. In de jubileumexpositie 
Museumschatten ziet u de fa-
voriete stukken van de vrijwil-
ligers van het museum met een 
toelichting op hun keuze. Voor 
meer informatie over toe-
gangsprijzen (Museumkaart is 
geldig) en openingstijden belt u 
met 0255-53 80 07 of kijkt u op
www.zeehavenmuseum.nl 

Thijsse’s Hof 
Hele jaar
De oprichter van Natuurmo-
numenten, Jac. P. Thijsse, 
was ook een van de founding 
fathers van Nederlands oudste 
heemtuin: Thijsse’s Hof in Bloe-
mendaal. Het is een educatieve 
plek waar u gedurende het 
hele jaar planten kunt bekijken 
die van nature voorkomen in 
dit gebied. Ook in de winter 
is er voldoende te zien; er zijn 
bijvoorbeeld vogels te spotten 
vanuit het bezoekerscentrum 
en er is ook dan binnen een 
tentoonstelling te bezoeken. 
Tussen kerst en nieuwjaarsdag 
is Thijsse’s Hof gesloten. De 
toegang is gratis. Voor meer 
informatie belt u met  
023-5 262 700 of kijk op
www.thijsseshof.nl 

Schrijfcafé 
11 november en 9 december
Wie schrijft die blijft, luidt een 
bekend gezegde. Voor wie meer 
wil doen met het creatieve proces 
ervan, zijn de schrijfochtenden in 
de Witte Kerk in Noordwijkerhout 
wellicht een leuke bezigheid. Via 
verschillende oefeningen gaat u 
aan de slag met de pen. Deelname 
kost € 10,-. Meer weten? Bel met 
0252-37 37 19 of kijk op 
www.vriendenvandewittekerk.nl 

Muzikale nieuwjaarsshow
Vrijdag 3 januari
Geniet van A Släpstick New Year 
in de Stadsschouwburg Velsen. 
Een show vol kerst- en nieuw-
jaarssketches. Tijdstip: 20.15 uur. 
Kosten: € 24,50 inclusief garde-
robe en pauzedrankje, exclusief 
€ 3,25 servicekosten per boeking. 
Voor € 6,- boekt u er een oliebol- 
en bubbels-arrangement bij. Bel 
voor meer informatie of kaarten 
0900-1505 of kijk op 
www.stadsschouwburgvelsen.nl/

programma/a-slapstick-new-year

Lisse
Kerstmarkt

TIPS voor trips

Haarlem
Tafel van veel

Noordwijk-Binnen
Muzikale kerstwandeling

Zin om erop uit te gaan? Leuk om te bewaren: 
een selectie bijzondere uitjes in de regio!
{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN

Noordwijkerhout
schrijfcafé

Duin & Kruidberg
Wandelen en high tea

Bloemendaal
Thijsse’s Hof

Biologische boerenmarkt 
Elke vrijdag
Puur natuur en onbespoten: 
u vindt het bij de biologische 
boerenmarkt. In Haarlem 
bijvoorbeeld, op de Botermarkt. 
Van 9.00 tot 17.00 uur. 

Werken in en aan de natuur 
17 januari
De handen uit de mouwen steken 
in de (frisse) buitenlucht, met 
blosjes tevreden huiswaarts 
keren met het gevoel te hebben 
bijgedragen aan de mooie Noord-
Hollandse natuur? Dat kan. Het 
Instituut voor Natuureducatie en 
duurzaamheid (IVN) zoekt nog vrij-
willigers voor de werkdag bij het 
landgoed van klooster Alverna in 
Aerdenhout. Voor meer informatie 
kunt u bellen met 06-22 575 748  
of neem eens een kijkje op
www.ivn.nl/afdeling/zuid-kenne-

merland/activiteiten/zagen-en-

andere-klussen-op-alverna 
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‘Mensen boven de 65 jaar die in een sociale 
huurwoning met een trap wonen of waar-
van de woning via een trap toegankelijk is, 
kunnen zich inschrijven bij MijnWoonservice.’ 
Rianne de Borst van woningcorporatie Pré 
Wonen vertelt over de verhuisregeling voor 
senioren. Deze is begin vorig jaar door de 
gemeente Haarlem gestart in samenwer-
king met drie regionale woningcorporaties. 
‘Senioren krijgen voorrang bij de toewijzing 
van een 2- of 3-kamerwoning (gelijkvloers). 
Ook kunnen ze verhuizen naar een woning 
van een andere corporatie binnen het 
gebied. Dus stel dat je huurt bij Pré Wonen, 
dan kun je ook reageren op een woning 
van Ymere of Elan Wonen.’

Voordelen verhuisregeling
Groot voordeel van deze regeling is dat de 
bestaande huur kan worden meegenomen. 
‘Als je van een eengezinswoning naar een 
appartement met een hogere huurprijs wilt 
verhuizen, blijf je toch dezelfde, lagere, 
huur betalen van de eengezinswoning.’ 
De voorwaarden voor toewijzing staan op 
www.mijnwoonservice.nl. Daarnaast geeft 
de gemeente eenmalig een verhuisvergoe-
ding van 1000 euro en kan gebruik worden 
gemaakt van een verhuiscoach van DOCK. 
‘Hoewel de verhuisregeling alleen voor 
sociale huurders is, is het ook voor mensen 
met een eigen huis belangrijk na te denken 
of ze in dat huis willen blijven wonen. Is 
die woning nog geschikt als ze ouder zijn? 
Zijn aanpassingen nodig? Stel dit soort 
vragen niet uit, maar praat erover.’

Ondersteuning van verhuiscoach
Een verhuiscoach van DOCK kan mensen 
ondersteunen voorafgaand en tijdens dit tra-
ject. Veerle Sterk, projectleider verhuiscoach 
bij DOCK: ‘Wil je weten welke sociale huur-
woningen worden aangeboden, reageren op 
een huis of zien op welke plek je staat? Dat 
kan alleen via www.mijnwoonservice.nl. Je 
hebt dus een account nodig. Maar niet ie-
dereen heeft een computer, laptop of tablet. 
Ook zijn mensen soms niet (genoeg) digitaal 
vaardig. Een verhuiscoach biedt ondersteu-
ning om te zorgen dat alle gegevens goed in 

het computersysteem staan of helpt bij het 
digitaal aanleveren van informatie. Verder 
kan een verhuiscoach mensen ondersteu-
nen bij praktische zaken zoals het doorge-
ven van adreswijzigingen en meterstanden, 
meegaan naar een bezichtiging of in con-
tact brengen met organisaties die noodza-
kelijke klussen als schilderen, opknappen of 
verhuizen kunnen doen.’

Vraagbaak en bron van hulp
Sterk benadrukt dat de verhuiscoach náást 
iemand staat. ‘Alleen het inpakken van de 
dozen en het daadwerkelijk verhuizen van 
spullen doet de verhuiscoach niet. Het komt 
voor dat iemand geen eigen netwerk heeft 
van mensen die kunnen helpen of juist wel, 
maar niet weet hoe dit aan te pakken. De 
verhuiscoach helpt hen hierin op weg en 
brengt structuur. Maar bovenal wordt elke 
beslissing door mensen zélf genomen, niet 
door de verhuiscoach!’

‘Ik ben nu een stuk zelfstandiger’
Hoe groot de impact van ondersteuning 
door een verhuiscoach kan zijn, blijkt uit 
het verhaal van een 78-jarige vrouw uit 
Haarlem. Sterk: ‘Deze dame woonde alleen 
in het huis waar haar kinderen waren 
opgegroeid. Haar man was een aantal jaren 
geleden overleden. Ze vond het moeilijk 
haar vertrouwde omgeving los te laten, 
heel begrijpelijk. Toen ze in contact kwam 
met een verhuiscoach van DOCK merkte ze 
dat ze meer zelfstandig kon dan gedacht. 
De verhuiscoach was op de achtergrond 
aanwezig, maar ze heeft zelf via een tablet 
haar inschrijving in orde gemaakt en is 
alleen naar de woningbezichtigingen 
geweest. Ze was zo trots op zichzelf en 
gaf aan daardoor een stuk zelfstandiger 
te zijn geworden. Even telefonisch kun-
nen overleggen of een kort bezoekje van 
de verhuiscoach was voldoende om haar 
op weg te helpen. Dat de huur van het 
appartement 150 euro hoger was dan haar 
huidige woning, bleek ook geen probleem. 
Dankzij de verhuisregeling bleef haar huur 
ongewijzigd.’

VERHUIZEN zonder stress
Mensen die gaan verhuizen zien er doorgaans tegen op! 

Immers, er moet van alles worden geregeld. Veel zaken zijn 
vaak minder eenvoudig dan verwacht. Ook het prijskaartje 

dat aan verhuizen hangt, kan zorgen geven. Zoals een  
hogere huur of dure aanpassingen aan de woning.  

De verhuisregeling voor senioren ‘Ouder worden & prettig 
wonen’ neemt een flink deel van deze obstakels weg.

{tekst} LÉONIE SCHUTTER-DE BOER

VOORWAARDEN VERHUISREGELING 
VOOR SENIOREN
‘Ouder worden & prettig wonen’
•  U woont nu in een sociale huurwoning 

van Ymere, Elan wonen, Pré Wonen of 
Rosehaghe in de gemeente Haarlem

•  U bent 65 jaar of ouder
•  U woont alleen of met uw partner
•  Uw (gezamenlijk) jaarinkomen is niet 

hoger dan € 38.035,-
•  U moet een trap op in uw woning of 

uw woning is alleen bereikbaar met 
een trap

•  U woont langer dan één jaar in uw 
woning. 

DOCK
DOCK is een welzijnsorganisatie die vooral 
actief is in de Randstad. Zij ondersteunt 
mensen om zoveel als mogelijk zelf de 
regie over hun leven te houden of krijgen. 
Ook legt DOCK contacten tussen men-
sen en organisaties in de buurt en brengt 
mogelijkheden samen. In Haarlem is DOCK 
actief vanuit verschillende locaties. Kijk 
voor een overzicht op www.dock.nl of 
neem contact op via haarlem@dock.nl of 
023-543 60 00.

Vakmensen aan huis
Heeft u hulp nodig omdat de muren moeten 
worden geschilderd, een vloer gelegd of 
moeten alle spullen ingepakt en verhuisd 
worden? Dan wilt u betrouwbare en vak-
kundige hulp kunnen inschakelen. Via 
Servicepaspoort vindt u een groot aantal 
gespecialiseerde leveranciers die persoon-
lijk door ons zijn uitgekozen en waar u in 
veel gevallen ook nog korting bij krijgt. Via 
www.servicepaspoort.nl/aanbod/ 
vakmensen-aan-huis/ komt u in con-
tact met deze dienstverleners. Ook voor 
de verhuizing zelf, woningontruiming, 
schoonmaak en vloerverwijdering kunt u 
terecht bij Servicepaspoort. U vindt adres-
sen van De kleine Verhuizer, Boudesteijn 
Top Movers, Klusup en Desta Woningont-
ruiming op www.servicepaspoort.nl/
aanbod/verhuisservice/ 
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IN GEVAL 
VAN NOOD 

‘Professionele 
alarmopvolging 

geeft mij en 
mijn naasten 

rust’
Dankzij persoonsalarmering kunnen mensen 

altijd hulp van buitenaf inroepen op een  
moment dat het nodig is. Dag of nacht en 
vanaf elke plek in huis. Gewoon door een 
druk op de knop wordt hulp gealarmeerd. 
Als er in de directe omgeving geen mensen 

zijn die snel er plekke kunnen zijn, is  
professionele alarmopvolging een uitkomst.

{tekst} LÉONIE SCHUTTER-DE BOER 

Claudia Bruin (38)
coördinator persoons-

alarmering bij 
Servicepaspoort:

‘Mensen die gebruikmaken van de dienst 
persoonsalarmering dragen een alarmknop 
waarop zij kunnen drukken in geval van 
nood. Er wordt dan contact gelegd met de 
alarmcentrale, die 7 dagen per week, 24 uur 
per dag bereikbaar is. Via een microfoon 
vraagt de meldkamer wat er aan de hand is 
en kan vervolgens contact opnemen met een 
of meer door de cliënt opgegeven contactper-
sonen die langs kunnen komen. Als er geen 
mensen zijn die binnen een half uur aanwezig 
kunnen zijn, is er professionele alarmopvolging 
van Servicepaspoort. Een zorgprofessional 
van Zorgbalans gaat dan langs, dag en nacht. 
Is een ziekenhuisopname nodig? Dan zorgt de 
zorgprofessional van alarmopvolging dat uw 
naasten ingelicht worden. Belangrijk is jaarlijks 
de naam van deze contactperso(o)n(en) bij ons 
te controleren of bij te stellen, mocht er iets 
wijzigen. Ook medische informatie, zoals hart-
problemen, is handig om te melden. Zorg ook 
altijd dat er een lijstje met belangrijke adressen 
en informatie op een zichtbare plek bij u in 
huis ligt. In de praktijk horen we regelmatig 
dat deze zich in een mobiele telefoon bevin-
den die niet was opgeladen of niet toeganke-
lijk, waardoor contact opnemen met naasten 
langer duurde dan wenselijk was.’

Petra van der Waal (48)
verzorgende 

alarmopvolging bij 
Zorgbalans:

‘Een valpartij, enge droom of last van 
hartkloppingen, ik maak van alles mee als 
verzorgende tijdens mijn nachtdiensten. Als 
iemand met een abonnement op profes-
sionele alarmopvolging de alarmknop heeft 
ingedrukt, maar de meldkamer geen gehoor 
krijgt, gaan wij direct langs. Mensen vallen 
soms in de gekste hoekjes. Een keer was een 
vrouw in de badkamer gevallen en ze kon 
niet meer opstaan. Het enige wat ze nog kon, 
was op de alarmknop om haar pols drukken. 
Toen we bij haar kwamen, bleek al snel dat 
zij medische zorg in het ziekenhuis nodig 
had. Het was fijn dat ze een noodtasje klaar 
had staan. Gewoon gevuld met wat (slaap)
kleding, ondergoed, toiletartikelen, belang-
rijke medische informatie zoals een medicij-
nenlijst, mobiele telefoon en contactgegevens 
van naasten. Het laatste wat je wilt is iemand 
die pijn heeft of nauwelijks aanspreekbaar 
is, lastigvallen met vragen waar alle spullen 
liggen. Het zou fantastisch zijn als mensen in 
de toekomst bij het afsluiten van een abon-
nement op professionele alarmopvolging een 
tasje klaar zetten. Van Zorgbalans krijgt u bij 
de intake een lijstje van spullen die handig 
zijn om mee te nemen. Hieronder vindt u als 
lezer vast een overzicht.’

Edith van Wingeren*
(78)

klant met abonnement 
alarmopvolging:

‘Sinds drie maanden heb ik een maagsonde. 
Eten doe ik via een dun slangetje dat door 
mijn neusgat, via mijn keel direct naar mijn 
maag gaat. De fles met vloeistof zit in een 
cassette vastgeklikt. Verspreid over de dag 
krijg ik via de sondepomp voeding binnen, 
ook ’s nachts. Maar slapen met een slangetje 
in je neus zonder om te draaien, is onmo-
gelijk. Een paar keer per week schrik ik dan 
ook wakker als het alarm afgaat, omdat de 
doorgang van de sonde is geblokkeerd of de 
voedingscassette leeg is. Ondanks dat ik het 
alarm niet zelf kan uitzetten, voel ik mij toch 
bezwaard om een melding te doen. Gelukkig 
is dit gevoel van korte duur! De laatste keer 
belde ik om 3.00 uur ’s nachts. Het team 
van alarmopvolging was er binnen twintig 
minuten. Al die tijd maakte het alarm kabaal. 
Het moment dat de verzorgende de alarm-
knop uitschakelde was ik zó dankbaar dat  
zij er waren. Gelukkig heb ik altijd zorg thuis 
kunnen krijgen, maar mocht ik onverwacht 
wél de deur uit moeten, ben ik voorbereid. 
Mijn noodtasje staat klaar naast mijn bed. 
Dat geeft mij het gevoel dat ik ook zélf wat 
kan doen!’

*Echte naam bekend bij Servicepaspoort

Wilt u gebruikmaken van professionele 
alarmopvolging? Het abonnementsgeld 
hiervoor bedraagt vanaf 2020 € 15,80 per 
maand. Voor meer informatie kunt u bellen 
met 023-8 918 440 of stuur een e-mail 
naar info@servicepaspoort.nl. Ook 
vindt u  www.servicepaspoort.nl/over-
servicepaspoort/alarmopvolging-info

Nachtkleding en badjas | ondergoed |
sokken/pantoffels | toiletartikelen | mo-
biele telefoon en oplader | medicijnen en 
medicatielijst | vaste en mobiele telefoon-
nummers van de 1e en 2e contactpersoon | 
lijst met allergieën | kopie van ID-bewijs, 
incl. BSN-nummer | reservehuissleutel | 
portemonnee met wat kleingeld

Lees het boek dat Petra van der 
Waal schreef over haar erva-
ringen in haar werk. Het boek 
Goeienacht Alarmering (€ 14,95 – 
Saamuitgeverij Hillegom) is vanaf 
medio december verkrijgbaar bij 
alle boekhandels.

GOEIENACHT ALARMERING Alarmopvolging Noodtasje



Woordzoeker 
De gegeven woorden zijn – in alle 
richtingen – in het diagram verborgen. 
Sommige letters zijn meer dan één keer 
gebruikt. Plaats de resterende letters in 
het oplossingsbalkje voor de oplossing 
van deze puzzel.

1e prijs
Win een overnachting op de 
Elferink Hoeve voor 2 personen 
en natuurlijk staat appeltaart 
met slagroom voor u klaar in de 
koelkast.
www.elferinkhoeve.nl

2e  prijs
De hot-cold pack helpt goed 
bij spier- of gewrichtspijn, 
blauwe plekken, verstuikingen, 
spierscheuringen, kneuzingen 
en hoofdpijn. In de diepvries of 
magnetron maakt u er gemak-
kelijk een koud of warm kom-
pres van. Ter waarde van  
€ 9,99. www.medipoint.nl 3e prijs

Deze Arcim voet- en been-
crème is ideaal in de dagelijkse 
verzorging van uw voeten en 
onderbenen. De crème desinfec-
teert en maakt uw voeten zacht 
en soepel. Ter waarde van  
€ 9,99. www.medipoint.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

Winnen?
Schrijf de oplossing op een brief-
kaart en stuur deze voor 31 maart 
2020 naar de redactie van Ser-
vicepaspoort Magazine, Postbus 
6166, 2001 HD Haarlem. U kunt 
ook een e-mail sturen naar 
redactie@servicepaspoort.nl

Aanbieding
voor lezers
Lezers van Servicepaspoort 
Magazine ontvangen 20% 
korting op een verblijf van vier 
nachten of meer en 10% korting 
op een verblijf van twee of drie 
nachten. In de koelkast staat 
een heerlijke appeltaart met 
slagroom voor u klaar! 

De actie is geldig in de winter-
maanden van 8 november 2019 
tot en met 31 maart 2020

ELFERINK HOEVE
Klein Moorst 12

3931 ND Woudenberg

www.elferinkhoeve.nl

Telefoon: 06-2 022 8513

E-mail: elferink@elferinkhoeve.nl 

GASTENVERBLIJF 
ELFERINK HOEVE

Waar iedereen meer dan welkom is

Midden in de natuur en toch 
centraal in Nederland vindt u 
het gastenverblijf van de Elferink 
Hoeve. Het ligt op de rand van  
de Utrechtse Heuvelrug en de 
Gelderse Vallei: een oase van  
rust net buiten de Randstad.  
Op deze unieke plek is ’s nachts 
nog een prachtige sterrenhemel 
te bewonderen.

Dolfinarium en kastelen
U kunt vanuit de Elferink Hoeve te voet  
het bos inlopen en het mooie coulissenland-
schap nodigt uit tot fietstochten. Vlakbij 
vindt u het liefelijke dorpje De Glind met 
veel kleinschalige voorzieningen. Ook in  
de winter hoeft u zich niet te vervelen.  
U kunt een ruim aanbod aan landgoederen 
en kastelen in de buurt bezichtigen, het 
DierenPark Amersfoort of Ouwehands  
Dierenpark Rhenen bezoeken, het  
Dolfinarium in Harderwijk of het 
Nationaal Park de Hoge Veluwe. 

Rolstoelvriendelijk
De Elferink Hoeve is aangepast voor mensen 
die minder goed ter been zijn of een rolstoel 
gebruiken. Er is een in hoogte verstelbaar 
onderrijdbaar aanrecht, een sta-op-stoel, de 
badkamer is aangepast en er is ruimte ge-
noeg om te manoeuvreren met een rolstoel.

Heeft u nog meer speciale wensen? Neemt 
u dan contact op met Gea van de Elferink 
Hoeve via 06-2 0228 513 of via e-mail 
elferink@elferinkhoeve.nl

BON

20%  
KORTING
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{puzzel}

ALARMCENTRALE      

BLOEDCIRCULATIE    

CABARET            

CONTACTPERSOON     

DANSPALEIS         

DE KLEINE VERHUIZER  

DOCK               

DUIN & KRUIDBERG     

FIETSTRAINER       

GEHAKTBALLETJE     

GLAZEN             

GLOBAL WARMING      

HOOFDKUSSEN        

HOOFDTELEFOON      

KERSTMARKT         

KERSTWANDELING     

LEDENPAS           

LEVENSTESTAMENT    

MAATWERK           

NATUURMONUMENTEN   

NIEUWE COUPE        

NOODTAS            

NOTARIS            

OOGDRUKMETING      

OORTHERMOMETER     

PINCODE            

PLOPSA             

POSTELEIN          

PRIVACYWET         

SPIERKRACHT        

SPINAZIE           

STEVIE WONDER       

STRAND             

THEATER            

VAKMENSEN          

VRIESVERS          

WEEGSCHAAL         

lezers {aanbieding}
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Vakmensen 
(aan huis)
•     Afwikkelen van na- 

latenschappen/ 
uitvoeren erfenis

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

service
•    Belastingservice
•     Bibliotheekservice 

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

•    Gasservice
•    Gespecialiseerde zorg
•     Grote/kleine  

schoonmaak
•    Hovenier
•     Huisdierenservice  

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

decoratie
•    Installatieservice
•    Kapper
•    Kledingadvies
•    Kledingreparatieservice
•    Levensfotoboeken
•    (Grote) Klussendienst
•    (Kleine) Klussendienst
•     Loodgieters- en instal-

latieservice
•    Maaltijdservice

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

‘Welzijn & Zorg’
•    Pedicure
•     Persoons Gebonden 

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

houdelijke apparaten
•    Rollatorreparatie
•    Schilderservice
•     Schoonheidsbehande-

ling
•     (Grote) Schoonmaak-

service
•     Schoorsteenvegen/

dakgoten reinigen en 
dakinspectie

•     Stoffeerservice
•    Stomerij/Wasserij/  
    Strijkservice
•     Tandem: Expertise-

centrum voor mantel-
zorgondersteuning

•     Testament/Levens 
testamentservice

•    Uitvaartverzorging
•    Tuinonderhoud
•    Verhuisservice

Comfort & 
Gemak
•    Bedmatalarm
•    Brandmelders
•    Beeldcontact

•    Deurspion
•    GPS-zender
•    Intercomsystemen
•    Veilig koken
•     Verlichting met  

sensoren
•    Woonhuisbeveiliging
•    Woningaanpassingen
•    Tablet voor ouderen
•    Hoorbatterijen

•    Medicijndispenser
•     Sleutel- en sloten- 

service
•    Speciale telefoon

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

sche Dermatologie
•    Conditietraining 55+
•    Dierenarts
•     Digitale Apotheek 

Nederland
•    Dry Needling
•    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
•    Healthcheck
•     Homeopathie en  

Vitaliteit
•    Hotelarrangement
•     Huidverzorging/ 

-verbetering
•    Kringloopwinkel

•    Loophulpmiddelen
•     Meer Bewegen voor 

Chronisch Zieken en 
Gehandicapten

•     Meer Bewegen voor 
Ouderen

•    Mindfulness
•    Nordic walking
•    Ontspannen bewegen
•    Podoloog
•    Rijbewijskeuring
•    Theaterbezoek
•    Sportscholen
•    Tandprotheticus
•    Tai Chi

•     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 ontvan-
gen voor 2020 korting, en betalen slechts  
€ 20,00 per huishouden per jaar.

Betaling lidmaatschapsgeld in 2020
U heeft bij Servicepaspoort de keuze om 
uw lidmaatschap per automatische incasso 
te betalen of per factuur. U kunt dan het 
lidmaatschapsbedrag door de bank laten 
overmaken middels een overschrijvings-
formulier. Of het bedrag via internet aan 
ons overmaken.

Lidmaatschapspas
Bestaande leden ontvangen begin januari de 
nieuwe ledenpas voor 2020. De betaling van 
het abonnement zal ook begin januari plaats 
vinden.  

Alarmering en professionele alarmopvolging
De tarieven voor 2020 zijn (uitgezonderd 
projecten): 
• Abonnement professionele alarmopvolging   
  € 15,80 per maand
• Alarmopvolging per half uur/uur  
  € 40,80/ € 81,60
Abonnement alarmapparaat met lidmaat-
schap € 18,40 per maand

Particuliere Diensten
Met Servicepaspoort Particuliere Diensten 
bent u vrij om te vragen wat er nodig is.  
Dat kan van alles zijn. Handen tekort bij de 
mantelzorg. Gezelschap of begeleiding. U 
kunt meer informatie vinden op onze web-
site. Tarieven vanaf € 25,80 per uur.  
Wij vertellen u er graag meer over, en  

komen ook voor een gratis intakegesprek  
bij u thuis. Mocht u meer informatie willen 
dan kunt u de folders opvragen bij Service-
paspoort 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/losse les
U kunt een losse les MBvO ter kennismaking 
volgen voor € 2,50. 

Haarlem Pas
Haarlempashouders krijgen eenmalig  
€ 100,- korting. U kunt zelf bepalen  
wanneer u wilt starten. 

Health check 
Health check voor leden € 20,40,  
niet leden € 35,- Kijk voor cursusdata 
op www.servicepaspoort.nl onder het  
kopje Actief - Preventie.

Bewaargids
De bewaargids verstrekt informatie over de 
diensten van gemak tot zorg. Deze gids geeft 
tevens overzicht van de door Servicepas-
poort aangeboden diensten en services. De 
gids is tevens digitaal op onze website in te 
zien. Wilt u meer informatie over de leveran-
ciers? 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  
boodschappenservice, klusbedrijf tot  
persoonsalarmering. U vindt er met een 
paar klikken veel informatie en keuze- 
mogelijkheden terug. U kunt bovendien  
via de website direct met een leverancier in 
contact komen. Maar mocht u het prettiger 
vinden, dan maakt Servicepaspoort een 
afspraak voor u. Lid worden kan ook gemak-
kelijk via de website van Servicepaspoort. 
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 suggestie. Dit doen wij aan de 
hand van uw brieven, e-mailberichten, 
telefoontjes, bezoek aan beurzen 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 telefoon-
nummer  023 – 8 918 440 of stuur een 
e-mailbericht met uw motivatie en 
persoonlijke gegevens naar  
info@servicepaspoort.nl

Tarieven 
Servicepaspoort 2020

Servicepaspoort heeft de afgelopen 3 jaar de tarieven 
niet verhoogd, echter de kosten zijn jaarlijks gestegen. 

Zodoende kan indexatie volgens de CBS index voor 2020 
niet uitblijven. Wij vragen hiervoor uw begrip.



Genoemde acties zijn ledenaanbiedingen. Geldig t/m 15-2-2020. Niet i.c.m. andere acties, kortingen of waardebonnen. Vraag overige voorwaarden in de winkel.

Ik blijf in de winter actief
Gezond en fit met Medipoint

Winkellocatie | Haarlem, Stephensonstraat 45

Hometrainer Kettler Condor
Conditieopbouw en revalidatie
van 399.- voor 329.- 
voor leden 299.-

Lichttherapielamp
Geeft u meer energie
van 99.99 voor 84.99 
voor leden 79.99

Rollator Travixx Traveller  
Zeer geschikt voor buiten
van 389.- voor 329.- 
voor leden 299.-

Omron bloeddrukmeter
Eenvoudig in gebruik
van 64.99 voor 52.99 
voor leden 49.99

Rollator Move Light  
Lichtgewicht en opklapbaar
van 99.99 voor 89.99 
voor leden 84.99

web-only 
deal

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

Op alle scootmobielen tot wel 25% ledenkorting
U heeft al een scootmobiel vanaf 849.-

Nu met 
extra inruil-

voordeel!


