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Liefde voor 
verzamelen {4}

{paspoort}

Het was 
een dag met 
een gouden 

randje

Daarom  
ben je lid



DDe liefde voor verzamelen begint meestal 
jong. Kinderen houden van verzamelen. Ze 
hebben een autootje en willen er nog een 
bij. En nog een. Ze sparen Lego, Playmobil of 
barbies. Waar oudere generaties als kind siga-
renbandjes, postzegels of speldjes spaarden, 
wordt het huidige verzamelen aangewakkerd 
door bijvoorbeeld acties bij supermarktketens. 
Voetbalplaatjes, dierenplaatjes, Albert Heijn-
huisjes, moestuinplantjes, boerderijmini’s: kin-
deren sparen er lustig op los, vaak geholpen 
door de (groot)ouders. 

Nostalgie
Verzamelen is leuk; wie eenmaal begint, kan 
moeilijk stoppen. Veel verzamelingen hebben 
met nostalgie te maken. Die antieke blikjes 
stonden vroeger gewoon bij uw moeder in 

de kast. De oude sleutel doet denken aan de 
sleutels van uw grootouders. De hanen roepen 
een herinnering op aan de hanen die vroeger 
rond het ouderlijk huis scharrelden. Die mooie 
ansichtkaarten met dorpen die lijken op het 
dorp uit uw jeugd. Een ge-
erfde pop blijkt een zeldzame 
Käthe Kruse-pop te zijn en de 
interesse is geboren. Voor u 
het weet, staat het huis vol 
Käthe Kruse-poppen, want zo 
gaat dat met verzamelen.

LIEFDE
VOOR

Suikerzakjes. Barbie-
poppen. Postzegels. 
Sigarenbandjes. Sleutel-
hangers. Hanen. Uilen. 
Tinnen speelgoed. Vin-
gerhoedjes. Theemutsen. 
Oude ansichtkaarten. 
Alles van een bepaald 
merk. Alles van een 
bepaalde voetbalclub. 
Of van een stad. Oude 
medailles. Antieke brillen. 
Poëziealbums. Bidprentjes. 
U kunt het zo gek niet 
bedenken of het wordt 
verzameld. Hoe begint 
zo’n verzameling en 
waar eindigt het?

{Tekst} SARAH SAARBERG

 verzamelen
Spelen met je verzameling
Het is een leuke hobby, zo vertellen verza-
melaars. Ineke Hemmen (67) is een fervent 
verzamelaarster van barbiepoppen, in alle 
soorten en maten. ‘Ik koester mijn verzame-

ling. Eens in de zoveel tijd ga 
ik naar mijn speciale barbie-
kamer. Officieel om de kamer 
schoon te maken, maar on-
dertussen ben ik vooral druk 
met de barbies. Ik haal ze van 
hun plek en bekijk ze. Er is 
geen ruimte om ze allemaal 
uit te stallen, dus ik bewaar 
een deel in de kast. Tijdens 
mijn barbiedag verwissel ik 

ze dan weer.’ Ineke beleeft er zelf veel plezier 
aan, maar inmiddels genieten haar kleinkinde-
ren er net zo goed van. ‘Ze mogen er gewoon 
mee spelen, zolang ze maar voorzichtig zijn. 
Ze vinden het prachtig.’

‘Wie eenmaal 
begint met 

verzamelen, kan 
moeilijk stoppen’
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Verzamelbeurzen
Spelen met barbies of speelgoed van tin of blik: 
dat kán nog. Maar wat doet u met een verza-
meling oude brillen of antieke strijkbouten? 
Die zijn meestal vooral bedoeld om naar te 
kijken. Mensen kunnen erg genieten van hun 
eigen verzameling en vaak 
wil het bezoek ook wel even 
kijken. Het verzamelen zelf 
is een leuke bezigheid. Fred 
de Winter (71) is uren zoet 
met het speuren op internet 
naar antieke brillen. ‘Vroeger 
liep ik alle verzamelbeurzen 
en rommelmarkten af. Dat 
is leuk, daar ontmoet je ook 
andere verzamelaars. Als je 
iets bijzonders verzamelt, 
ken je elkaar al snel. Nu is het 
lastiger of zijn er door COVID-19 veel minder 
beurzen. Maar op internet kun je ook zoeken 

HOBBYHULP VAN 
SERVICEPASPOORT
Vindt u het leuk om ervaringen uit te 
wisselen met iemand met dezelfde 
hobby? Wilt u uw verzameling 
uitbreiden, of juist inkrimpen? U 
kunt veel informatie vinden via 
www.de-verzamelaar.com. Heeft u 
hulp nodig bij zoeken op internet? 
Leg uw wens of probleem voor aan 
Servicepaspoort, want de mensen 
daar kunnen u vaak helpen. Met 
computerhulp bijvoorbeeld, of hulp 
van iemand uit de buurt met dezelfde 
hobby via BUUV. Of misschien kunt 
u uw wens via de wensboom kenbaar 
maken, die bij deze editie is inge-
sloten. En ook met Servicepaspoort 
Particuliere Diensten bent u vrij om te 
vragen wat er nodig is! De Particuliere 
Diensten bieden ondersteuning en 
gezelschap met maximale keuze-
vrijheid. 

Bespreek uw vragen met 
Servicepaspoort via 
023 – 8 918 440 en kijk 
wat er mogelijk is.

geen plek meer voor. ‘Eerst vond ik dat heel 
verdrietig, maar het was nu eenmaal niet an-
ders. Samen met mijn dochters heb ik mijn 
allermooiste blikjes uitgekozen en meegeno-
men. Mijn dochters en kleindochters hebben 
allemaal ook een paar blikjes uitgekozen. De 
rest hebben we op internet te koop aangebo-
den. Een jonge vrouw heeft de hele verzame-
ling in één keer overgenomen. Zij was er zó 
blij mee! Toen had ik er vrede mee. Ze heeft 
een foto gestuurd van de blikken in haar grote 
woonkeuken. Daar hebben ze een mooie plek 
gekregen.’

De lp’s van Ed Baas 
‘Ik heb altijd al een flinke platenverzameling 
gehad’, vertelt Ed. ‘Toen de cd’s in zwang kwa-
men, heb ik mijn lp’s gelukkig niet weggedaan, 
maar naar zolder verhuisd. Een jaar of vijf 
geleden wilde ik toch weer eens mijn muziek 
op vinyl horen en heb ik ze tevoorschijn ge-

en veel vinden. Het is misschien wat minder 
sociaal, maar het blijft spannend.’

Verzameling verhuizen
Daar zegt Fred zoiets: heel sociaal is deze 
hobby misschien niet. Hoewel er wel verza-

melclubs en -verenigingen 
bestaan en men elkaar on-
line treft, is een verzameling 
aanleggen meestal iets wat u 
alleen doet, of met uw part-
ner of huisgenoot. Het mag 
dan een leuke vrijetijdsbe-
steding zijn, maar wat als de 
verzameling te veel ruimte 
inneemt, of als u kleiner gaat 
wonen en geen plek meer 
hebt voor de verzameling? 
Jolanda Verbart (87) had een 

fantastische blikkenverzameling, maar toen zij 
naar een woonzorgcentrum ging, was daar 

haald. Het is een heel andere muziekbeleving 
dan luisteren naar een cd of andere digitale 
opname. Ik draaide mijn platen eerst op een 
eenvoudige draaitafel, maar 
wilde op een goed moment 
toch een betere. Langzaam 
maar zeker ontstond zo ook 
een verzameling draaitafels 
en versterkers. De appara-
tuur knap ik op en verkoop ik 
dan weer. Het echte verzame-
len draait om de lp’s. Via de 
kringloop- en platenzaken en 
ook wel via internet komen 
er steeds lp’s bij. Soms vind 
ik een heel zeldzaam exemplaar, bijvoorbeeld 
een limited edition van een lp van Santana of 
een zeldzame lp van Chet Baker. Ik ben nog 
steeds op zoek naar een bepaalde limited edi-
tion van mijn favoriete Schotse band Texas. 
Het is leuk dat er altijd wat te wensen blijft.’

Mr Kennedy
Ton de Jong (86) verzamelt al 53 jaar alles wat 
hij kan vinden over president John F. Kennedy. 
‘Toen Kennedy tijdens een officieel bezoek aan 
Dallas op 46-jarige leeftijd werd vermoord, 
stuurde ik een condoleance en ontving daar-
voor een persoonlijke dankbetuiging van 
Jackie Kennedy.’ Ton voelt zich verbonden 
met de familie en zijn uitgebreide Kennedy-

‘Wat als je 
kleiner gaat 

wonen en geen 
plek meer hebt 

voor de 
verzameling?’

verzameling levert hem de bijnaam ‘Mr Ken-
nedy’ op. ‘Ik ben erg betrokken bij de maat-
schappij en interesseer mij voor alles. Ik was 

schilder voor monumenten-
zorg en verzamelde boeken, 
kranten en tijdschriftknip-
sels over de Haarlemse mo-
numenten die ik geschilderd 
heb.’ Ton lacht: ‘Vanwege 
mijn uitgebreide collectie 
over de stad Haarlem heb ik 
ook nog de bijnaam “de mug” 
gekregen. Als bestuurslid van 
de vereniging De Verzame-
laar organiseerde ik beurzen 

en tentoonstellingen door heel Nederland. Ik 
ben 54 jaar getrouwd geweest en mijn vrouw 
had een mooie verzameling theepotten die 
hier nog steeds in de kast staat. Zij deed de 
administratie van mijn postzegelverzameling 
en hield de watermerken bij. Ik laat mijn hele 
collectie straks na aan de Leprastichting. Zo 
komt zij weer ten goede aan anderen. Dat 
vind ik een mooie gedachte.’  

‘Veel 
verzamelingen 
hebben met 
nostalgie te 

maken’

pagina {6} pagina {7}

{samen leven}



B

kerstboom
wens
Hebt u ook een wens? Wilt 
u nog eens naar het strand, 
wilt u leren videobellen met 
een van uw kinderen in het 
buitenland of wilt u, net als 
mevrouw Molendijk uit het 
artikel op de linkerpagina, uw 

geboorteplaats nog eens bezoeken? Schrijf uw wens op 
de kerstboom die u bij dit magazine vindt. Als u lid bent 
van Servicepaspoort kunt u uw persoonlijke kerstboom 
mét wens in een ongefrankeerde envelop opsturen naar 
Servicepaspoort, Antwoordnummer 1827, 2000 WC  
Haarlem. Het team van Servicepaspoort zal kijken of 
we de wens in vervulling kunnen laten gaan. U kunt de 
boom natuurlijk ook gewoon ophangen of weggeven.

maaltijden
vers
Wilt u gezond en verantwoord eten, zonder zelf in de  
keuken te staan? Kies voor de gezonde maaltijden van  
Uitgekookt! Elke week heeft u keuze uit meer dan 25  
gerechten, allemaal bereid met verse ingrediënten en  
zonder onnodige toevoegingen. Er zijn meerdere bezorg-
momenten per week en de maaltijden bewaart u gewoon  
in de koelkast, waar ze tot 5 dagen goed blijven. Zo geniet  
u dus de hele week van verse maaltijden, zonder zelf te  
koken. Wilt u gebruik maken van de kennismakingsaanbie-
ding? Bestel nu een proefpakket. U ontvangt 4 maaltijden 
voor maar € 15. Bestel de gerechten bij Uitgekookt via  
085- 04 06 065 of op uitgekookt.nl Eet smakelijk!

De eerste bewoners zijn aan het klussen in hun nieuwe apparte-
ment in het Haarlemse Hof van Leijh. Een bijzonder nieuwbouw-
complex waar wonen, zorg en welzijn samenkomen. DOCK, SIG, 

Zorgbalans en Elan Wonen werken met de (toekomstige) huurders 
actief samen aan een sfeer van betrokkenheid. Het voor elkaar 

klaar staan en een ‘goede buur’ zijn, is hier iets vanzelfsprekends. 
Ook iets voor u? Houd mijnwoonservice.nl in de gaten en reageer! 
In het complex zijn er twee- en driekamerappartementen en men-

sen met een zorgindicatie krijgen voorrang. Meer info: 
elanwonen.nl/hof-van-leijh

Hof van Leijh
goede buur

                        veilig
                        wonen

Een ongeluk zit soms in een klein hoekje. Onoplettendheid kan leiden 
tot vallen of uitglijden. Een drempelhulp, een simpele beugel aan de 
wand of een badstoeltje kan al veel onheil voorkomen. Als u kiest 
voor een traplift blijft de bovenste verdieping van uw huis veilig  
bereikbaar. De Interieurdirigent is een woninginrichter die vrijblij-
vend bij u thuis komt om de mogelijkheden te bespreken. Leden van 
Servicepaspoort ontvangen 15% korting op alle valpreventie-hulpmid-
delen, zoals wc- of badkamerbeugels, badstoeltjes en toiletverhogers. 
De korting geldt tot en met 31 december 2020. Kijk voor meer infor-
matie op www.veiligheidshulpmiddelen.nl of bel 06 - 12 42 62 30.

Terug naar 
Rotterdam
Terug in de tijd 

{Tekst} SARAH SAARBERG

Bijna honderd jaar geleden werd ze er ge-
boren: mevrouw To Molendijk, 98 jaar oud. 
Het begin van haar leven bracht ze door 
in Rotterdam. Tegenwoordig woont ze in 
Schalkwijk en in ‘Rotjeknor’ 
komt ze niet meer. ‘Er wonen 
ook geen vriendinnen meer 
van mij, dus wat moet je er 
dan eigenlijk,’ vraagt ze zich 
hardop af. Toch ontstond de 
wens om nog een keer naar 
haar geboortestad te gaan. 
Renate van Hulten, die na-
mens Zorgbalans en Service-
paspoort gedetacheerd is bij 
de organisatie BUUV, vond dit een prach-
tige wens om in vervulling te laten gaan. 
Dat vond men bij Servicepaspoort ook. En 
zo vertrok Renate, samen met vrijwilliger 
Cor van der Groef van BUUV en mevrouw 
Molendijk, op een van de warmste dagen 
van augustus naar Rotterdam.

Herkenningspunten
‘Eerst dacht ik dat ik er weinig meer te 
zoeken zou hebben,’ vertelt mevrouw Mo-
lendijk. ‘Veel huizen en gebouwen uit mijn 
jeugd zijn natuurlijk verdwenen. Maar na 
flink puzzelen herkende ik toch diverse 
winkels en zo kon ik ook uitdokteren waar 
mijn geboortehuis moet hebben gestaan.’ 
En ineens waren daar de herkenningspun-
ten: de straatnaambordjes, de gevelstenen, 
de speciaalzaken, de bakker, de slager, en 
zelfs de schoorsteen van de wasserette op 
de hoek. ‘Daar hadden de vrouwen in de 
buurt zo’n hekel aan, omdat er roetdeeltjes 
terechtkwamen op de schone was!’, weet 
mevrouw Molendijk nog.

Gouden randje
Renate genoot misschien wel 
net zo hard als mevrouw 
Molendijk. ‘Alle mensen die 
we tegenkwamen, waren zo 
enorm aardig. De gesprek-
ken met buurtbewoners, 
de speeltuinbeheerder van 
Crooswijk, de beveiliger van 
het stadhuis die ons de bin-
nentuin liet zien en de ober 

die ons zo in de watten legde; al die men-
sen maakten de ervaring extra bijzonder. 
Zo werd het een dag met een gouden rand-
je.’ Mevrouw Molendijk: ‘Het leek wel een 
soort vakantie. En eigenlijk had ik nog veel 
meer willen zien. Misschien ga ik gewoon 
nog een keer!’

BUUV
BUUV is het platform om nieuwe 
mensen te leren kennen, elkaar 
met van alles te helpen en nieuwe 
dingen te leren. BUUV is er voor 
iedereen en alle leeftijden. Eenie-
der heeft wel eens een vraag en 
ook iets te bieden. Kijk voor meer 
informatie op Haarlem.buuv.nu 
of bel met Servicepaspoort via 
023 – 8 918 440. Servicepaspoort 
Particuliere Diensten kan ook veel 
wensen in vervulling laten gaan.

‘Zo werd 
het een dag 

met een 
gouden 
randje’
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M
Patty Duijn, 

begeleider bij leven en afscheid

‘Mijn focus ligt zó 
op het leven!’

Samen met haar team organiseert Patty Duijn (47) uitvaarten. 
Toch noemt ze zich geen uitvaartbegeleider. ‘Ik kijk breder.  
In mijn ogen begint het traject van de begeleiding niet ná  
een overlijden, maar op het moment dat iemand hoort: “Je 
gaat dood.” Het stopt ook niet na de afscheidsdag.’ Een gesprek 
met Patty over haar persoonlijke aanpak, het boek Rouwdoula 
dat ze schreef en praktische tips rondom de uitvaart.

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

Mensen leren om op een natuurlijke manier 
om te gaan met verlies in de breedste zin van 
het woord, dat is wat Patty Duijn wil. Als vrij-
williger in een hospice zag ze hoe een per-
soon die ziek was medische zorg kreeg. Daar-
door konden naasten weer gewoon partner, 
zoon, dochter of vriendin zijn in plaats van 
mantelzorger. ‘Geweldig natuurlijk, maar ik 
zag ook dat ze niet echt begeleid werden in 
de verwerking van de impact die een overlij-
den heeft op een huwelijk, 
relatie, gezin en in de om-
gang met anderen. Ik ben 
ervan overtuigd dat als je 
mensen leert hoe ze moe-
ten omgaan met verlies, ze 
uiteindelijk minder vastlo-
pen.’ Patty is opgevoed met 
het idee: Vind jij dat het 
anders moet? Doe het dan! 
En zo begon ze haar eigen 
bedrijf.

Begeleider
Zelf noemt ze zich begeleider bij leven en 
afscheid. ‘De huidige uitvaartbranche regelt 
de afscheidsdag. Dat is absoluut belangrijk, 
maar ik wil breder kijken. Ik begeleid de ster-
vende, het gezin of het hele traject, net wat 
nodig is.’ Na het overlijden zet Patty de pet 
van de uitvaartbegeleider op. ‘Wezenlijk is 
dat wij, naast het regelen van de afscheids-
dag, kijken naar de laag daaronder. We be-
geleiden het proces, voelen wat nodig is en 
sluiten daarop aan.’

Rouwdoula en Koken met Levenslust
Schrijven begon voor Patty als een uitlaatklep. 
‘Tot een vriendin mijn stukjes las en zei: dit 
moeten meer mensen lezen, het inspireert!’ 
Vorig jaar verscheen haar boek Rouwdoula, 
waarin zij haar visie beschrijft. ‘In contact 
met families blijf ik ook na het afscheid “on-
der water” met ze meezwemmen. Laatst werd 
ik in paniek gebeld door een man, twee jaar 
na het overlijden van zijn vrouw. Ik had hen 

begeleid. Hij was weer verliefd 
geworden en voelde zich schul-
dig. We praatten even en ik gaf 
aan dat het gevoel voor zijn 
vrouw gewoon kan bestaan 
naast die verliefdheid. Opge-
lucht hing hij weer op.’ Naast 
kompas-sessies waarin ze mid-
dels een strippenkaartsysteem 
met mensen praat en afspreekt, 
is ook het initiatief Levenslust 
APK ontstaan. ‘Onder die naam 
hangt bijvoorbeeld het initia-

tief Koken met Levenslust, maar ook gaan we 
Wandelen, Praten en Sporten met Levenslust. 
Rouw draag je je leven met je mee. Met Le-
venslust hoop ik net dat duwtje in de rug te 
geven om het niet weg te stoppen, maar juist 
aan te kijken, aandacht en ruimte te geven, 
zodat je in staat bent om er “gewoon” mee te 
leven.’

www.pattyduijn.nl 
www.rouwdoula.nl 
www.levenslust.online

‘Ik leer 
mensen op 

een natuurlijke 
manier om 
te gaan met 

verlies’

5 Praktische tips van Patty 
rond de uitvaart

1 •   Voel u thuis bij degene die u begeleidt. 
We komen dichtbij, dus u moet dit wel 
fijn vinden ons om u heen te hebben. 
Als dat niet zo is, moet u dat gewoon 
zeggen.

2 •  Er is geen haast. Wat vandaag niet 
komt, gaat morgen. Haast gaat over 
efficiency, niet over u.

3 •  Beleef de dood. Wees iedere dag 
bewust van de stappen die genomen 
worden, want iedere dag is een stapje 
van afscheid.

4 •  Sluit niemand buiten. Zeker als het gaat 
om samengestelde gezinnen. Iedereen 
heeft een verleden met elkaar. Dus zet 
ego’s voor even aan de kant. Iedereen 
heeft recht op afscheid.

5 •  Met of zonder uitvaartverzekering, u 
bent vrij om te kiezen wie de afscheids-
dag regelt.

Wat als…?
Bent u lid van Servicepaspoort? Stuur dan 
een e-mail naar info@pattyduijn.nl of bel 
06 – 300 93 482 en u krijgt het notitieboekje 
Wat als… (t.w.v. € 15) gratis toegestuurd. Het 
boekje kan een helpende hand bieden in het 
gesprek tussen partners, binnen gezinnen 
of bij moeilijk lopende familiecontacten. Ook 
kunnen (afscheids)wensen 
en gedachten erin worden 
opgeschreven. Mocht er be-
hoefte zijn, dan krijgt u € 50 
korting op het voorgesprek. 

Rouwdoula 
www.uitgeverijwater.nl
€ 20,00

Uitvaartservice Servicepaspoort
Hart en Ziel Uitvaarten in Haarlem is 
aangesloten bij Servicepaspoort. 
Kijk op www.servicepaspoort.nl/
aanbod/uitvaartservice voor 
meer informatie of bel Servicepaspoort: 
023 - 8 918 440.
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Steeds wĳzer
Wat is het beste advies dat 

je ooit hebt gekregen?

On-ver-ge-te-lĳk
Welke herinneringen 

hebben een ‘gouden randje’ 
voor je? Wat maakt je blij en 

dankbaar? 

Ik wens...
Als alles zou kunnen, wat is 

dan je allerliefste wens? 
Benoem wat je leven mooier, 

gezelliger of zinvoller 
zou maken?

Blĳ maker
Van welke alledaagse 

dingen kun je genieten? Is er 
bijvoorbeeld een hobby die 

je op zou willen pakken?

Zœte herinnering
Is er een plek van vroeger 

waar je nog eens rond 
zou willen lopen? 

1. Denk positief en optimistisch
2. Leef betekenisvol

3. Leef en geniet bewust
4. Maak en houd contact  

5. Zorg voor een gezonde leefstijl
6. Geef geluk door

Positieve 
g�ondheid

De zevende hemel
Noem een geliefde plek op aarde 
– ver weg of dichtbij - waar je in 
gedachten graag naartoe gaat… 
Misschien de natuur, waar je rust, 

troost of energie vindt.

Vanaf morgen...
Het leven is nooit af; veranderen kan 

iedereen. Wat zou je anders willen doen, 
willen leren of ondernemen met iemand?

Mĳmeren maakt gelukkig
Gedachten kunnen invloed hebben op een g�ond en goed gevoel. Probeer 
het maar eens: speel met een aangename gedachte, een goede herinnering 
of geef ruimte aan een leuke fantasie…. Dan voel je va elf  rust, een 
weldadig gevoel, energie en zin om plannen te maken. We hebben hier 
leuke ‘denkstarters’ voor u ve�ameld. Probeer ze zelf. Of stuur ze door.

pagina {12} pagina {13}



___________

‘Als je de slechte 
kanten van het leven 

niet als grap beschouwt 
kom je er nooit’

Roald Dahl, Brits schrijver (1916-1990)__________

buitenlucht
GezondOud
Er wordt het hele jaar door gesport op 
de mooiste plekken dicht bij huis. Ge-
zelligheid en een gezond gestel gaan sa-
men. Bij GO trainen 60-plussers samen 
in de buitenlucht onder professionele 
begeleiding. Niet alleen werken aan de 
gezondheid dus, maar ook leuke contac-
ten opdoen. De lessen worden verzorgd 
in duingebied Bleek en Berg, Beeckeste-
ijn, Leyduin, Middenduin, Groenendaal, 
Haarlemmerhout, Schoterbos en Duin 
en Kruidberg. Een proefles is gratis. 
Meer weten? Kijk eens op de website: 
www.gezondoud.com of bel met Esther  
06 – 53 837 045 of met Constance  
06 – 17 962 699 of stuur een e-mail  
via info@gezondoud.com. 

week
medicijnen

In de Anabox medicijn weekdoos bewaart u uw pillen voor de hele week handig 
gesorteerd. Zo heeft u altijd de juiste medicatie binnen handbereik. De doos heeft 

een verzamelcassette en 7 opbergvakjes. Door de doorzichtige deksels kunt u 
meteen zien of u die dag uw medicatie al heeft ingenomen. De Anabox medicijn 
weekdoos is vooral gemakkelijk als u meerdere medicijnen tegelijkertijd gebruikt 

en kost € 19,99.  Kijk voor meer informatie op www.medipoint.nl 
of bel met 023 – 8 918 918. 

extra’s
zorgcoach
We zijn gewend dat onze zorgverzekeraar 
onze zorgkosten betaalt. En dat we elke maand 
premie overmaken. Maar wist u dat uw 
zorgverzekeraar veel meer kan betekenen? Bij 
Zilveren Kruis bestaat de Zorgcoach, die u kan 
helpen om sneller aan de beurt te zijn in een 
ander ziekenhuis… en nog een heleboel meer! 

Wachttijd
Als de huisarts u verwijst naar een ziekenhuis 
in de buurt, bent u geneigd om dit advies te 
volgen. Hij zal het wel weten, toch? Wanneer 
u vervolgens een aantal weken moet wachten, 
denkt u misschien: ‘Tja, dat werkt zeker zo.’ 
Nou, niet per se dus. Zilveren Kruis heeft hier-
voor de Zorgcoach. Deze gaat voor u op zoek 
naar een ziekenhuis waar u sneller terecht 
kunt. Hoe fijn is dat? 

Het beste ziekenhuis
Waar kunt u het beste naar toe voor een 
darmonderzoek? Ziekenhuizen hebben vaak 
bepaalde specialismen. Wilt u weten welk 
ziekenhuis de beste zorg biedt in uw specifieke 
geval? De Zorgcoach vergelijkt ziekenhuizen 
én behandelingen en stelt een persoonlijk 
zorgrapport voor u op.

Herstellen 
Herstellen van een operatie gebeurt groten-
deels thuis. Maar wat moet u doen als u 
niemand heeft die u thuis kan verzorgen? 
Dan kunt u herstellen in een zogenaamd 
eerstelijnsverblijf. De Zorgcoach kan u helpen 
met het vinden van een goede plek. Weer een 
zorg minder!

Thuiszorg
Als u wel naar huis kunt na een operatie, maar 
wat hulp kunt gebruiken, is thuiszorg een 
goede optie. Maar hoe regelt u dat? De Zorg-
coach weet het precies en kan u zelfs helpen 
bij het inschakelen van een wijkverpleeg-
kundige. Meer weten over de Zorgcoach van 
Zilveren Kruis? Ga naar zk.nl/zorgcoach of bel 
met Servicepaspoort via 023 – 8 918 440. 

Extra voordeel  
bij een collectieve 
zorgverzekering
U profiteert kosteloos van veel extra vergoedingen met het  
Extra Aanvullend Thuiszorg pakket. Een collectieve aanvullende 
verzekering speciaal voor leden van Servicepaspoort.

Ga naar zk.nl/servicepaspoort en ontdek uw aanbod.

95801-2011_Adv Servicepaspoort_220x260.indd   195801-2011_Adv Servicepaspoort_220x260.indd   1 08-10-2020   13:4908-10-2020   13:49
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1. WAT ZIJN DE VOORDELEN 
VAN EEN DOUCHETOILET?

‘Het douchetoilet is een wc met een 
ingebouwde douchefunctie. Door het 
lichaam aan de onderkant te spoelen 
met warm water wordt het grondiger 
gereinigd. Het toilet draagt ook bij 
aan zelfredzaamheid. Wie al zijn hele 
leven gewend is om met rechts af te 
vegen na toiletgebruik bijvoorbeeld, 
heeft een probleem als dat om welke 
reden dan ook niet meer lukt. Met het 
douchetoilet is het mogelijk om jezelf 
dan toch zelfstandig en onafhankelijk 
te reinigen. De spoelfunctie is niet al-
leen handig voor mensen die moeite 
hebben met de veegbeweging, maar 
ook als er sprake is van irritaties aan 
de onderkant van het lichaam. Spoe-
len kan prettig zijn als reinigen min-
der goed lukt als gevolg van bijvoor-
beeld een blaasontsteking. Anderen 
vinden het fijn om een douchetoilet 
te gebruiken omdat ze door frequent 
toiletbezoek, en dus veel vegen, een 
gevoelige huid hebben gekregen.’

2. WELKE HULPMIDDELEN 
ZIJN ER VOOR MENSEN 

DIE HET LASTIG VINDEN OM 
ZICHZELF AF TE DROGEN NA 
BAD OF DOUCHE?

‘De AquaBreeze kan een oplossing 
zijn. Dit is een soort grote föhn die 
het lichaam droog blaast. Bij het 
ouder worden kan het behouden 
van evenwicht lastiger zijn, wanneer 
je uit de douche of het bad stapt. 
Daarna moet er ook nog worden 
afgedroogd en niet iedereen kan altijd 
goed bij de rug en de tenen komen. 
Hierop speelt de AquaBreeze in. Het 
apparaat wordt bevestigd aan de 
wand en blaast de gebruiker in een 
mum van tijd van top tot teen droog. 
Temperatuur en blaaskracht zijn per 
gebruik in te stellen. De ‘föhn’ is niet 
alleen handig voor mensen met een 
verminderd evenwichtsgevoel of 
beperkte mobiliteit, maar ook voor 
wie het afdrogen met een handdoek 
gewoon niet prettig is vanwege huid-
problemen. Met handdoekgebruik 
kun je huidvetten wegwrijven, en 
daarmee eventuele jeuk in de hand 
werken.’ 

3. WELK NUT HEBBEN UV B- 
LICHT (ULTRAVIOLET 

LICHT) EN INFRAROODTHERAPIE 
VOLGENS U?

‘Ze zijn allebei heilzaam voor lichaam 
en geest. In de Well-Sun zijn beide 
verenigd; het is een apparaat dat zowel 
uv B- als infraroodstralen los van 
elkaar kan uitzenden. Uv B-licht helpt 
ons bij de aanmaak van vitamine D. 
Veel mensen hebben te maken met 
een tekort hieraan, terwijl de vitamine 
heel belangrijk is voor sterke botten. 
Infraroodstraling is weldadig voor het 
hele lichaam en draagt bij aan een snel-
ler herstel van spieren en gewrichten. 
Daarnaast kan het pijn verlichten en 
de bloedsomloop verbeteren. Bij de 
infraroodtherapie komt bovendien een 
aangename warmte vrij die vaak als 
heel ontspannend wordt ervaren. De 
Well-Sun is aan de muur te bevestigen 
in de slaapkamer en badkamer. Som-
migen zetten het apparaat aan tijdens 
een douche. Voor veel mensen is dit een 
fijne en relatief eenvoudige manier om 
zich beter te voelen.’

Well-Fair verkoopt diverse comfort- 
producten die zonder hak- en breek-
werk worden geïnstalleerd. Meer  
weten? Kijk eens op www.well-fair.nl  
of bel 0341 –277 010. Als lid van Ser-
vicepaspoort ontvangt u bij aankoop 
tot 10% korting. 

Less is more, 
dat geldt ook 
zeker voor 
deze goddelijke
zalmtartaar. 
Slechts zes 
ingrediënten 
heb je nodig 
en je maakt 
hem in een 
handomdraai!
 

Zalmtartaar 
      met rucolaolie

Veelgestelde 
vragen én 
antwoorden
Zo lang mogelijk zelfstandig en prettig 
wonen is een groot goed. Slimme apparaten 
en moderne technologie kunnen daar een 
handje bij helpen. We lichten er drie uit 
met Geert Bronkhorst van Well-Fair.
{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN

 

BEREIDING
Maal de rucola fijn in de keukenmachine of met een staafmixer. Schenk, terwijl je de rucola fijn-
maalt, de olijfolie er in een dun straaltje bij. Zet de rucolaolie minimaal 1 uur op kamertemperatuur 
weg. Snijd ondertussen de gerookte zalm in heel fijne blokjes. Snijd van de citroen 8 dunne partjes 
en pers de rest van de vrucht uit. Meng de zalm met een beetje citroensap, de crème fraîche en 3/4 
van de bieslook. Dek de zalmtartaar af en bewaar tot gebruik in de koelkast. Breng de rucolaolie op 
smaak met zout. Zet een kookring (5-8 cm) op een bord en vul met 1/4 deel van de zalm, druk goed 
aan met de achterkant van een lepel. Verwijder de ring en druppel de rucolaolie over of rond de 
zalmtartaar. Leg er een partje citroen op en bestrooi met wat bieslook. Eet smakelijk!

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN BEREIDINGSTIJD 20 MINUTEN

25 GR RUCOLA, DIKSTE STELEN VERWIJDERD
50 ML OLIJFOLIE
300 GR GEROOKTE ZALM EN/OF ZALMHAASJES

1 CITROEN
75 ML CRÈME FRAÎCHE
1/2 BAKJE BIESLOOK (À 25 G), FIJNGESNEDEN

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 publi-
ceert op haar blog 

succesrecepten 
van over de hele 
wereld. Kijk voor 

meer kook-
inspiratie op

violetkookt.nl.
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slaaprobot
nachtrust
Hebt u moeite met inslapen? De Somnox 
slaaprobot is een zachte, comfortabele robot 
die het ritme van ademhaling simuleert. Het 
gezonde alternatief voor slaapmedicatie! 
De kracht van ademhaling staat centraal in 
meditatie en mindfulness. Als u de slaaprobot 
tegen uzelf aan houdt, gaat u onbewust rusti-
ger ademen en valt u makkelijker en dieper in 
slaap. U kunt via de slaaprobot en een bijbe-
horende app ook luisteren naar rustgevende 
(natuur)geluiden of naar muziek. Kijk op 
www.medipoint.nl/somnox of bel met 
023 – 8 918 918 voor meer informatie.

Sara
zorgrobot
Sara is een slimme robot met een 
sociaal karakter. Ze wordt gekoppeld 
aan de individuele bewoners van 
een zorggroep en weet altijd wie ze 
voor zich heeft. Sara speelt in op de 
persoonlijke voorkeuren van mensen 
en houdt hen actief van lichaam en 
geest. Met instructies voor gymnas-
tiekoefeningen en voor hersengym, 
met het voorlezen van verhalen en 
het afspelen van favoriete muziek, 
tovert ze een lach op het gezicht van 
iedereen. Sara is te logeren geweest 
in woonzorgcentrum Velserduin om 
te kijken hoe ze contact kan maken 
met de bewoners. Wilt u meer  
weten over Sara? Kijk op 
www.sara-robotics.com.

Eva
app
Eva van Zorgbalans beantwoordt 
al uw vragen over mogelijkheden 
van hulp, ondersteuning en zorg. 
Eva kan bijvoorbeeld informeren 
over het pakket Prettig Thuis, wat 
onze particuliere diensten voor u 
kunnen betekenen of ze geeft tips 
over een activiteit in uw buurt. U 
kunt uw vragen aan Eva voorleg-
gen via een app op uw smart-
phone of tablet, maar Eva zit ook 
in het echt voor u klaar voor een 
telefonische vraag of een e-mail. 
Download de app in de Playstore 
of de App Store, mail uw vraag 
naar eva@zorgbalans.nl of bel Eva 
via 088 – 1 189 202.

OmaFoon
beeldbellen
Beeldbellen met één druk op de 
knop. De OmaFoon is tijdens het 
hoogtepunt van de coronacrisis 
ontwikkeld voor mensen die een 
normale smartphone te inge-
wikkeld of te klein vinden. Hoe 

MEER WETEN?
Bewegen is belangrijk. Alleen of 
samen, uit of thuis. Benieuwd wat we 
voor u kunnen betekenen? Voor meer 
informatie en de kosten van (online) 
lessen belt u met Servicepaspoort 
op 023 - 8 918 440. Hier kunt u de 
Beweegkaart bestellen voor € 3,50.
Soms vragen oefeningen om het 
gebruik van materialen zoals halters 
en een trekband. Ook daarvoor kunt u 
bij Servicepaspoort terecht.

Lees meer via 
www.servicepaspoort.nl/leveran-
cier/servicepaspoort-bewegen-en-
corona/

TIPS VOOR THUIS
Voor sporters bestaan handige ap-
plicaties voor smartphone of tablet. 
Misschien ook wel voor u. De Fitavie-
app bijvoorbeeld, waarmee een bewe-
gingsprogramma wordt samengesteld. 
GezondOUD kent u misschien van 
bewegingslessen in de buitenlucht. U 
vindt er ook bewegingsuitdagingen die 
u thuis betaald online kunt volgen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.servicepaspoort.nl/aanbod/
bewegen-vanuit-huis/

D

het werkt? Op zes grote knoppen 
staan een foto en een naam. Door 
die knop in te drukken wordt de 

betreffende persoon direct gebeld. Ook mensen met lichte dementie, 
parkinson of MS kunnen snel contact maken. De kosten van de OmaFoon 
bestaan uit een vast aankoopbedrag en een maandelijkse bijdrage voor 
services en updates. Kijk op www.omafoon.nl voor de actuele prijzen of 
bel met Servicepaspoort voor meer informatie via 023 – 8 918 440.

__________
‘Iedereen is gek geworden en vindt 

alles maar normaal’
Youp van ’t Hek, cabaretier (66 jaar)
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BEWEGEN kan overal
Door corona was en is bewegen buiten de deur niet altijd 

mogelijk of makkelijk. Servicepaspoort ontwikkelde daarom 
een thuis-bewegen programma. Langzamerhand zijn ook 

de groepslessen weer opgestart.

{tekst} MARJOLEIN STRAATMAN

De uitbraak van corona veranderde het 
(dagelijks) leven van veel mensen. Sommige 
activiteiten kwamen stil te liggen. Zo ook 
de fysieke groepslessen van Meer Bewegen 
voor Ouderen. Omdat bewegen natuurlijk 
heel belangrijk is, kwam Servicepaspoort 
met enkele initiatieven zodat leden ook thuis 
aan conditie en souplesse 
kunnen werken. Zo ontvin-
gen leden de Beweegkrant, 
met tips om in huis meer 
of anders te bewegen. De 
Beweegkaart van Stichting in 
Beweging is een ander hulp-
middel. Deze kaart bevat aan 
weerszijden oefeningen met 
uitleg om dit thuis te doen. 

Les op afstand
Thuis bewegen vraagt na-
tuurlijk de nodige discipline. 
Een beetje aansporing en 
een goede uitleg van een 
professionele begeleider 
kunnen daarbij prettig zijn. 
Servicepaspoort biedt daarom bewegingsles-
sen op afstand aan. Deze kunt u telefonisch, 
met uw telefoon op speakerfunctie, volgen 
of via internet door een videoverbinding 
op smartphone of tablet. Er zijn ook online 
groepslessen via een speciaal programma en 

videoverbinding. Voor wie dat prettig vindt, 
is daarnaast een persoonlijk advies aan huis 
een mogelijkheid. Iemand van Servicepas-
poort komt dan langs om de mogelijkheden 
voor thuis bewegen in uw situatie en woon-
omgeving in kaart te brengen.

Fysieke lessen hervat
Inmiddels zijn ook de fysieke 
groepslessen van Meer Bewe-
gen voor Ouderen weer op-
gestart. Zolang de overheids-
maatregelen dat toelaten, 
natuurlijk, en met het in acht 
nemen van anderhalve meter 
soms in kleinere groepen. 
‘Veel leden zijn blij dat zij 
weer samen kunnen bewe-
gen. De lessen hebben ook 
een sterk sociaal karakter. Zo 
is er meestal wel gelegenheid 
om even koffie te drinken 
met elkaar,’ zegt Yvonne Ver-
voort van Servicepaspoort. 
Meer Bewegen voor Ouderen 

bestaat onder meer uit Gymnastiek 65+, 
Volksdansen en Conditietraining. Er zijn ook 
lessen speciaal voor mensen met artrose, 
artritis of de ziekte van Parkinson. 

‘Wat 
aansporing en 

een goede 
uitleg van een 
professionele 
begeleider 

kunnen prettig 
zijn’
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PPascalle Ooms woont met haar vriend 
in Haarlem en werkt als casemanager 
bij een bedrijf dat voor werkgevers 
zaken rondom ziekteverzuimbegelei-
ding uit handen neemt. ‘Ik heb Hu-
man Resource Management gestu-
deerd. Een sociale studie en ook in 
mijn werk heb ik veel met mensen te 
maken. Toch bleef daarnaast de be-
hoefte om mensen direct te helpen. 
Toen het coronavirus uitbrak, hoorde 
ik hoeveel mensen hulp nodig had-
den bij kleine, praktische zaken. Op 
internet zocht ik naar initiatieven in 
de buurt en kwam terecht bij stich-
ting CityShapers.’

Jongeren verbinden aan ouderen
De stichting is een vrijwilligersnet-
werk dat gelooft in een samenle-
ving waarin mensen iets doen voor 
een ander. Zij verbindt jongeren en 
jongvolwassenen uit Haarlem aan 
mensen met weinig of geen netwerk. 
Afgelopen maanden werden sociale 
activiteiten georganiseerd zoals vi-
oolconcerten bij verzorgingshuizen 
en bezorgden ze ingezameld speel-
goed bij gezinnen die dit goed kun-
nen gebruiken. Ook biedt CityShapers 
praktische hulp bij huis- en tuin-
klussen. In mei en juli bijvoorbeeld 
werden tuinen opgeknapt, fietsen 
gerepareerd en werd een nieuwe 
leesloep langsgebracht bij een oudere 
dame. Daarnaast verbinden ze via het 
Maatjesproject een vrijwilliger voor 
langere tijd aan iemand die behoefte 
heeft aan een maatje. 

Boodschappendienst 
De boodschappenservice sprak Pas-
calle meteen aan. ‘Het is praktisch 
en je helpt iemand direct. Toen ik in 

‘Zure zult, een griesmeelpuddinkje 
of Belgische bonbons, soms staan er 
producten op boodschappenlijstjes 
die ik zelf nooit in mijn mandje leg!’ 
Pascalle Ooms (26) lacht. In mei 
meldde ze zich aan als vrijwilliger 
bij CityShapers, een netwerk van 
jongeren die zich inzetten voor 
kwetsbare of eenzame mensen in 
hun omgeving. Ze kon direct aan de 
slag bij de boodschappenservice.

{tekst}  LÉONIE SCHUTTER-DE BOER  
{fotografie} BIEBS KOHNE VON JASKI  

{spirit}

DOE EEN 
BOOD-
SCHAP 

VOOR EEN 
ANDER

mei begon, liep ik samen met andere 
vrijwilligers door de supermarkt met 
boodschappenlijstjes. Het contact on-
derling was heel gezellig. Niet alleen 
studenten, maar ook bijvoorbeeld 
veertigers met drukke banen liepen 
rond. Ik vond het leuk al die verha-
len te horen waarom mensen ande-
ren willen helpen. Ook is het mooi 
te ervaren hoeveel mensen waarde 
hechten aan het doen van vrijwilli-
gerswerk en daar tijd voor vrij ma-
ken, ondanks hun drukke werk- en 
privéleven.’

Een onsje vleeswaren
De boodschappen werden aanvan-
kelijk met elektrische wagentjes van 
ouderenvervoerder ZoefZoef thuisbe-
zorgd. Vanwege het coronavirus kon-
den zij in het voorjaar hun werk niet 
doen. Begin zomer kwam dit weer op 
gang en heeft CityShapers de Haar-
lemse Boodschappenservice overge-
nomen. Pascalle doet nog elke week 
boodschappen voor haar ‘boodschap-
pendame’. ‘De eerste keer stond ik bij 
haar op de stoep en kreeg een hand-
geschreven boodschappenbriefje 
mee met een onsje van dit en dat en 
een portemonnee met contant geld. 
We waren vreemden voor elkaar en 
toch vertrouwde zij mij. Dat raakte 
mij. Toen ik de boodschappen voor 
haar deur zette, bleef ze maar zeg-
gen: “Ik had niet zonder u gekund”, 
dat vond ik zo lief! Inmiddels doe ik 
al een paar maanden boodschappen 
voor haar. In het begin hing ze haar 
boodschappentas met briefje aan de 
voordeur. Nu bel ik aan en maken we 
vaak ook even een praatje. Het lijkt 
weinig, maar voor ons beiden voelt 
het als een fijn momentje.’

Stichting CityShapers
Na de eerste corona-lockdown start-
te CityShapers het initiatief ‘Serve de 
City’, waarbij mensen een handge-
schreven kaartje konden sturen en 

‘Ze hing 
haar 

boodschappen-
tas met een 
briefje erin 

aan de 
voordeur’

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

CityShapers zorgde dat het terecht-
kwam bij mensen in verzorgings-
huizen en ziekenhuispersoneel. Ook 
hielpen vrijwilligers van CityShapers 
vrijwilligersorganisatie ‘Stem in de 
Stad’ bij het vervoeren, klaarma-
ken en uitdelen van maaltijden aan 
daklozen. En in samenwerking met 
platform BUUV Haarlem en IJmond 
bezorgden ze puzzel- en informatie-
boekjes bij ouderen. Ondanks het flink 
gegroeide vrijwilligersbestand zijn 
nieuwe aanmeldingen altijd welkom. 
Meer weten of aanmelden? Neem 
contact op met jurrin@cityshapers.nl, 
bel 06 – 58 72 48 48 of kijk op 
www.cityshapers.nl. 
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Oppashond
Een frisse neus halen, lekker be-
wegen in de buurt en tonnen vol lief-
de en knuffels: een hond heeft heel 
veel voordelen. Niet iedereen is in 
staat om er eentje in huis te nemen. 
Hier speelt Stichting OOPOEH op in. 
Die bemiddelt tussen hondenbaasjes 
en senioren die op een hond wil-
len passen. Hoe vaak en wanneer 
bepaalt u zelf. Voor de aanko-
mende seniorenmaatjes van de 
hond is dit gratis. Meer weten? Bel  
020 – 7 853 745 of kijk op 
www.oopoeh.nl 

Fietsen langs de kust
De LF (Landelijk Fietsplatform) Kust-
route voert fietsers kilometers lang 
langs mooie plaatsen en beziens-
waardigheden aan en bij de Neder-
landse kust, en doet ook Haarlem en 
omgeving aan. De 610 kilometers die 
de route telt zijn misschien wat veel 
van het goede. Daarom zijn er diverse 
dagtrajecten. Meer weten? Kijk eens 
op www.lfkustroute.nl 

Struinen door de tuinen
Buitenplaats Beeckestijn is een 18e-
eeuwse buitenplaats in Velsen-Zuid. 
De tuinen ervan vallen onder Natuur-
monumenten en zijn het hele jaar 
geopend en vrij toegankelijk voor een 
mooie wandeling. Het aanwezige Mu-
seumhuis kan ook worden bezichtigd; 
doorgaans is er elke eerste zondag 
een rondleiding. Voor meer informatie 
en tickets belt u tijdens kantooruren 
met 06 – 82 51 19 33 of kijkt u op 
www.museumhuizen.nl 

Door de duinen met audio
De duinen bij Bloemendaal aan Zee in 
Nationaal Park Zuid-Kennemerland le-
nen zich uitstekend voor een fijne wan-
deling. Eens iets anders proberen? 
Loop dan de Blauwe Route (9 kilo-
meter) met de audiotour op uw smart-
phone, voor uitleg over de omgeving.  
U kunt de app gratis downloaden.  
Bel voor meer informatie met 
023 – 5 411 123 of kijk op 
www.np-zuidkennemerland.nl/ 
22875/doen/wandelen/gratis-
audiotour

Kastelenroute
De Kastelenroute is een fietstocht 
tussen de 44 en 50 kilometer die 
voor een groot deel door de Bol-
lenstreek en langs verschillende 
landgoederen voert. Het startpunt 
is de Stationsweg in Lisse of het 
Centraal Station van Leiden. Be-
nieuwd? Neem eens een kijkje op
www.zhl.nl/kastelenroute 

Gildewandelingen
Een stad ontdekken op eigen houtje is 
erg leuk. Maar onder begeleiding van 
een gids zie je vaak nét wat meer. Zo 
ook tijdens de gildewandelingen van 
Gilde Haarlem. Dit is een organisatie 
van vrijwilligers die graag meer vertel-
len over ‘hun’ stad. Of en wanneer de 
wandelingen plaatsvinden kunt u na-
gaan via 06 – 16 41 08 03 of door te 
kijken op www.gildehaarlem.nl

Wie schrijft, die blijft
Houdt u van het schrijven van 
kaartjes of (lange) brieven? En 
kunt u niet wachten om zelf 
ook geregeld leuke post op de 
deurmat te zien vallen? Dan is 
het Project Postmaatje wellicht 
iets voor u. Hierin worden via 
een website mensen aan elkaar 
gekoppeld die met elkaar gaan 
schrijven. Zo ontstaan de mooi-
ste contacten, ook en misschien 
wel zéker in tijden van corona. 
Voor meer informatie en aanmel-
ding kunt u terecht op 
www.postmaatje.nl

Kerstkaarten maken
Velen hebben al ontdekt hoe leuk het 
kan zijn om zelf kerstkaarten te ma-
ken; goed voor uren vermaak. En: om 
in opperste kerststemming te komen 
natuurlijk! Bent u een beetje handig 
op internet, dan kunt u op YouTube 
handige doe-het-zelffilmpjes vinden. 
Pinterest is mogelijk goed voor een 
dosis inspiratie. 

Bibliotheek aan huis
Dol op lezen, maar niet in staat 
om zelf boeken uit te zoeken in 
de bieb? Misschien is de Biblio-
theek aan Huis iets voor u. Vrij-
willigers brengen boeken bij 
mensen thuis. Bibliotheek Zuid-
Kennemerland biedt deze dienst 
aan voor mensen in de regio. Be-
nieuwd of u in aanmerking komt? 
Bel met 023 – 5 115 300 of kijk op 
www.bibliotheekzuidken-
nemerland.nl/klantenservice/
bibliotheek-aan-huis

Wordfeud
Bent u ook een groot fan van het 
bordspelletje Scrabble? Wordfeud is 
de digitale variant ervan en kan gra-
tis worden gedownload als app voor 
smartphones en tablets. Sinds kort is 
er zelfs een Wordfeud voor uw com-
puter. U kunt Wordfeud spelen tegen 
een onbekende of tegen vrienden, fa-
milie of kennissen. Download de app 
in de Playstore of de App Store of kijk 
op www.downloaden.nl/spelletjes-
games/wordfeud/

UIT&...
* Onder voorbehoud van de voorschriften van het RIVM en de overheid

De tv van vroeger
Iedereen verlangt wel eens terug naar 
een serie of film van toen. Op het te-
levisiekanaal ONS (het vroegere Nos-
talgieNet) vindt u televisie uit de oude 
doos en tal van tv-herinneringen. Meer 
weten en erachter komen of het kanaal 
ook in uw zenderpakket zit? Bel met 
085 – 1 301 749 of kijk eens op
www.kijkbijons.nl 

THUIS 
Bibliotheek
Dol op lezen

Beeckestijn
Struinen door de tuinen

OOPOEH
Oppashond

Kerststemming
Creatief

Bloemendaal
Audiotour
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De ene relatie kan diepgaander zijn dan 
de andere, maar het is fijn om mensen te 
kennen die u kunnen helpen of waar u het 
gezellig mee hebt. Familie, buren, (klein)
kinderen, bridgepartners, wandelmaatjes, 
bekenden van de buurtvereniging, vrien-
dinnen van de kookclub of wandelgroep: ze 
maken deel uit van uw leven, geven steun 
en zorgen voor gezelligheid. 

Sociaal kader
De mate waarin mensen sociaal contact 
zoeken varieert per persoon. De een vindt 
het heerlijk om alleen een rondje door de 
duinen te wandelen of in de (volks)tuin te 
werken, waar de ander het liefst de hele 
dag praatjes op straat maakt, met anderen 
kletst in de winkel of graag iemand over de 
vloer heeft. Maar hoe verschillend ook, een 
sociaal kader is onontbeerlijk voor een ge-
lukkig leven. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 
ouderen met een kwalitatief goed sociaal 
netwerk langer leven. 

Oude schoolvriend
Tegelijkertijd slinkt uw netwerk met het 
stijgen van de leeftijd. Als u ouder wordt 
komt u lastiger in contact met nieuwe 
mensen, bijvoorbeeld omdat u niet meer 
werkt en misschien zijn uw kinderen ver 
weg gaan wonen. De sociale kring wordt 
ook kleiner door overlijden. Een persoonlijk 
verlies maakt het sowieso niet makkelijker 
om sociaal actief te blijven. Toch is het be-
langrijk dit wel te doen. De Franse schrijf-
ster Simone de Beauvoir schreef in haar 
boek De ouderdom over het belang van 
doelen stellen. Alleen hobby’s om de tijd te 
verdrijven vond ze onvoldoende. ‘Doelen 
zijn het beste medicijn tegen verveling, 
leegte en zinloosheid. Mensen met een bre-

de belangstelling hebben de meeste kans 
op een goede oude dag.’ Positief bekeken 
betekent dat als u met één persoon contact 
hebt, een nieuw contact al een uitbreiding 
van 100 procent is. Een oude schoolvriend 
met wie u weer eens afspreekt of een bood-
schap doen voor een zieke buurvrouw. Het 
kan een wereld van verschil betekenen. 

Meer Bewegen voor Ouderen
Alles begint bij het zetten van een eerste 
stap, al kan die best lastig zijn. Service-
paspoort kan hulp bieden bij het aangaan 
van nieuwe vriendschappen. Wat denkt u 
bijvoorbeeld van de cursus ‘Meer Bewe-
gen voor Ouderen’ als opening om nieuwe 
contacten te maken? Onder voorbehoud 
van de regels van het RIVM, lopen de lessen 
uiteen van conditietrainingen tot ontspan-
nen bewegen en volksdansen. Iedere groep 
is anders, omdat elke docent een eigen 
manier van lesgeven heeft. Een proefles 
doen is altijd mogelijk en er wordt gezellig 
bijgepraat onder het genot van een kopje 
koffie. Er zijn al veel nieuwe vriendschap-
pen gesloten tijdens deze bijeenkomsten. 

Maatje in de buurt
Wilt u zelf iets doen voor een ander en zo 
nieuwe mensen leren kennen? Dan zijn 
BUUV en het Maatjesproject opties. BUUV is 
een online bewonersplatform waar mensen 
uit de buurt elkaar kunnen vinden en 
helpen. Het Maatjesproject brengt mensen 
met elkaar in contact die dezelfde interesse 
of hobby hebben, zoals wandelen, samen 
koffiedrinken of naar de film gaan. Een vrij-
williger en een deelnemer worden elkaars 
vaste maatjes en ondernemen op vriend-
schappelijke wijze samen activiteiten. Voelt 
u zichzelf vitaal en actief? Kijk dan ook 
eens naar de mogelijkheden die vrijwilli-
gerswerk biedt, bijvoorbeeld bij Zorgbalans. 
Uw inzet wordt zeer gewaardeerd.

Babbelcirkel
Ook voor mensen die minder mobiel zijn, 
bestaan er tal van mogelijkheden. Doe 
bijvoorbeeld mee met de Babbelcirkel van 
DOCK. Zij ondersteunen buurtbewoners 

VRIENDSCHAPEen sociaal netwerk 
voor iedereen

Praten kunnen ze nog niet, toch weten baby’s precies wat 
ze nodig hebben: eten, slapen én contact maken met hun 

omgeving. Die natuurlijke basisbehoeftes blijven ons de rest 
van ons verdere leven bij. Relaties en sociale netwerken 

geven zin aan het bestaan en het gevoel ergens bij te horen. 

{tekst} LÉONIE SCHUTTER-DE BOER

om elkaar te vinden. De Babbelcirkel 
houdt in dat u uw telefoonnummer deelt 
met andere buurtbewoners. Gewoon om 
te vragen hoe het gaat, om uw zorgen 
te delen of om een gezellig gesprek te 
voeren. Wie u belt uit de lijst bepaalt u 
zelf. Hoe vaak u belt, bepaalt u samen. Er 
zit geen organisatie tussen. Het kost geen 
geld, behalve de telefoonkosten natuurlijk. 
Een andere optie is een Belmaatje. Een 
vrijwilliger of stagiaire van DOCK belt u 
wekelijks op en heeft de tijd om met u te 
praten. 

Digitaal contact
Omarm de nieuwe technologie. Er is geen 
leeftijdsgrens voor de digitale wereld, die 
steeds belangrijker is geworden nu we 
zoveel mogelijk drukte moeten vermijden. 
De Compaan is een tablet die speciaal is 
ontwikkeld voor ouderen. Ervaring met 
computers is niet nodig. Het is zo opgezet 
dat iedereen het kan. Voordeel van de 
digitale wereld is dat het contactmoge-
lijkheden vergroot. Denk aan e-mailen of 
beeldbellen. Ook is de tablet of computer 
een bron van informatie en biedt het 
de mogelijkheid van ontspanning of het 
spelen van online spelletjes. Zorgbalans 
beeldbelt wekelijks met cliënten die een 
Compaan in gebruik hebben. Telefonisch 
contact is eveneens mogelijk en ook 
de collega’s van Servicepaspoort zijn 
graag bereid om in deze tijd van corona 
wekelijks contact met u te hebben als u 
hiervoor open staat. Wij maken dan met 
u een belafspraak. Dit kan zowel met als 
zonder beeldverbinding. Hier zijn geen 
kosten aan verbonden. Bel met Service-
paspoort voor meer informatie via  
023 – 8 918 440.

Handige websites: 
www.dock.nl
www.buuv.nl
www.humanitas.nl
www.welzijnvelsen.nl 
www.werkenbijzorgbalans.nl/vrijwilligers



SAMEN 
STERK
Hartverwarmende

initiatieven
In de verschillende ontmoetingscentra van 

Zorgbalans in Kennemerland kunnen mensen met 
een haperend brein of lijf samenkomen voor 

gezelligheid, zodat zij hun zorgen en verwarring 
even vergeten. Onlangs heeft Zorgbalans Hofstroom 

geopend, haar tiende ontmoetingscentrum in 
nieuwbouwcomplex Hof van Leijh. 

{tekst} LÉONIE SCHUTTER-DE BOER

 

Samen Sterk
24 maart
Alle deelnemers van Euro- 
pastroom en Spaarnestroom 
ontvingen een ‘Samen Sterk 
Tasje’ thuis aan de deurknop.  
Dit om hen een hart onder de 
riem te steken, want samen  
sta je sterk! 

Bloemen
10 april 
Wat een mooie actie! Bloemen 
van Ali B! Op een stralende dag 
zijn een aantal deelnemers blij 
gemaakt met een bos bloemen.

Pannenkoekenfiets
21 april
Normaal kookt Ard de sterren 
van de hemel in een Haarlems 
restaurant, maar omdat ook 
zij gesloten waren toverde hij 
zijn boodschappenfiets om tot 
pannenkoekenfiets! Op straat, 
in de tuin of een parkje, overal 
werden mensen verwend en 
verrast. We zijn zo blij met Ard!

Aubades aan de deur
27 mei
Deelnemers van Spaarnestroom 
zijn aan de deur verrast door 
een heus optreden van de Kof-
fiemeisjes. Deze vrolijke dames 
zongen klassiekers zoals ‘Que 
sera sera’, ‘Dancing queen’ en 
‘M’n opa’. Er werd luidkeels 
meegezongen en gedanst. 

Op bezoek
29 juni
‘Wat leuk dat ik bij u op bezoek 
mag komen’ was een superge-
zellige actie. Samen met Zorg-
balans, SWT, DOCK Haarlem, 
BUUV, Roads, Kennemerhart 
en Tandem gingen we op visite 
bij mensen in de tuin of op de 
galerij. 

Elkaar minder zien betekent 
een gemis aan gezelligheid: 
met elkaar verhalen delen, 
koffiedrinken, er voor elkaar zijn. 
De collega’s van Servicepaspoort 
dragen hun steentje bij om dit 
gemis te compenseren. Zij 
kunnen wekelijks contact met u 
opnemen via een belafspraak. 
Dit kan zowel met als zonder 
beeldverbinding (beeldbellen). 
Hier zijn geen kosten aan ver-
bonden. Bel met Servicepaspoort 
via 023 – 8 918 440 voor meer 
informatie.

De ontmoetingscentra van 
Zorgbalans zijn een veilige ha-
ven waar niets hoeft en alles 
kan. Ook familie en vrienden 
zijn er van harte welkom. 
Voor hen worden regelmatig 
voorlichtingsavonden gehou-
den over bepaalde thema’s en 
er is ruimte voor een persoon-
lijk gesprek. De coronatijd 
gooide dit jaar roet in het eten 
voor veel activiteiten, maar de 
mensen die de zorg een warm 
hart toedragen, gingen niet 
bij de pakken neerzitten. Er 
zijn tal van hartverwarmende 
initiatieven opgestart waar de 
deelnemers met volle teugen 
van genoten hebben.

Desiree en Mark Gravekamp

Mogen wij u ontzorgen?
10% Korting

- Opruimen
- Ontruimen
- Verhuizen
- Opslaan
- Schoonmaken

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

Bel voor een GRATIS offerte 
023-5762397
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Veilig en 
  Vitaal op weg

►  Digitaal keuren. Volg het CBR Advies,  
kies voor een digitaal werkende  
RijbewijskeuringsArts.

►  € 40,-* voor 75+ met de Servicepaspoort 
ledenpas voor rijbewijzen  
A/B/BE/C/CE/D/DE. 
LEDENVOORDEEEL € 65,-

►   € 60,-* voor leden van Servicepaspoort 
tot 75 jaar voor rijbewijzen A/B/BE/C/ 
CE/D/DE, Taxipas, Medibus en  
Touringcar (arbokeuringen voor  
beroepschauffeurs).  
LEDENVOORDEEL € 45,81
*Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW –  

U kunt pinnen! Tarief Nederlandse Zorgautoriteit  

€ 101,99 inclusief 21% BTW
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RijbewijskeuringsArts.nl

RijbewijskeuringsArts.nl of 036 – 720 09 11 
van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur



Een chef-kok die komt koken in 
uw eigen keuken! Of u nu kiest 
voor een romantisch diner bij 
kaarslicht, een gezellig etentje 
met vrienden of een diner met 
uw kinderen en kleinkinderen, 
CHEFSTBL bezorgt u een onver-
getelijke culinaire avond.

Het boekingsplatform van CHEFSTBL brengt 
u in contact met de beste professionele 
chef-koks voor een diner in eigen huis. De 
chefs komen goed voorbereid naar u toe en 
nemen alle ingrediënten en benodigdhe-
den mee. De tafel wordt mooi gedekt met 
servies en glaswerk en het diner naar keuze 
wordt geserveerd met bijpassende wijnen. 
Aan het einde van de avond kunt u heerlijk 
op de bank blijven zitten en naborrelen. Als 
de chef weggaat laat hij een opgeruimde 
keuken achter. 

Nieuwe culinaire ervaring
Houdt u van de mediterrane keuken, fusion, 
Frans, een seizoensdiner of van een diner op 
sterrenniveau? Op de site kunt u uw voor-
keuren aangeven, samen met de grootte van 

het gezelschap. De chefs houden rekening 
met dieetwensen als u die bij de reserve-
ring aangeeft. Ook houden zij zich aan het 
COVID-19-protocol zoals opgesteld door 
Koninklijk Horeca Nederland, in lijn met de 
voorschriften van het RIVM en de overheid.

‘Genieten 
van een diner 
op sterren-
niveau’

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
Happy Pear combipakket 
De wereld van de Happy Pear + De Happy Pear: 
recepten voor geluk. Al 15 jaar de boodschap 
van de Ierse tweeling David en Stephen Flynn: 
eet meer  groente! 
www.scriptum.nl

2e en 3e prijs
Tunturi Mini Bike
Uw armen of benen trainen tijdens het televisie 
kijken? Of uw benen trainen tijdens het compu-
teren? Met deze Tunturi Mini Bike haalt u een 
betrouwbare stoelfiets en bewegingstrainer in 
huis. 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 briefkaart en 
stuur deze voor 31 maart 2021 naar de 
redactie van Servicepaspoort Magazine, 
Postbus 6166, 2001 HD  Haarlem. U 
kunt ook een e-mail sturen naar 
redactie@servicepaspoort.nl

Lezersaanbieding
Fles prosecco cadeau
Als u bij uw reservering uw lid-
maatschapsnummer van Service-
paspoort vermeldt in het opmer-
kingenveld, krijgt u gratis een fles 
prosecco per post opgestuurd. De 
actie is geldig in de winter-
maanden van 6 november 2020 
tot en met 20 december 2020.

RESERVEREN
Boek een chef die voldoet aan uw 
wensen en geniet van de CHEFSTBL-
ervaring in uw eigen huis. Reserveer 
eenvoudig via www.chefstbl.com

CHEF-KOKin eigen keuken

 
FLES
PROSECCO 

CADEAU
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{puzzel}

ARTROSE            
BARBIEPOPPEN       
BEWEGEN            
BEWEGINGSLESSEN    
BIBLIOTHEEK        
BLAASONTSTEKING    
BUITENLUCHT        
BUUV               
CITYSHAPERS        
CORONA             
FOHN               
GEBOORTEHUIS       
GILDEWANDELINGEN   
GROEPSLESSEN       
INFRAROODTHERAPIE  
KASTELENROUTE      
KERSTBOOM          
KERSTKAARTEN       
MINDFULLNESS       

NATUURMONUMENTEN   
NOSTALGIE          
OUDEREN            
SARA               
SCRABBLE           
SLAAPKAMER         
SLAAPMEDICATIE     
SLAAPROBOT         
SMARTPHONE         
SPOELFUNCTIE       
TABLETS            
TOILETBEZOEK       
VERZAMELBEURS      
VERZAMELEN         
VITAMINE           
VOETBALPLAATJES    
WORDFEUD           
ZELFREDZAAMHEID       

{lezersaanbieding}

pagina {29}



Wonen
•         Afwikkelen nalatenschap/

Uitvoeren erfenis 
•         Alarmeringsapparatuur 

(Persoonsalarmering)
•         Alarmopvolging  

(Professioneel)
•         Behang- & schilderservice
•         Belastingservice
•         Bibliotheekservice Zuid-

Kennemerland
•         Bloemenservice
•         Boedelopslag

•         Boodschappenservice
•         Cateringservice
•         Computerhulp
•         Dierenarts
•         Gasservice
•         Glazenwasservice
•         Hovenier (groot  

tuin-onderhoud)
•         Huisdierenverzorgservice
•         Hulp bij uw huishouden
•         Interieuradvies/-decoratie
•         Kledingreparatieservice
•         (Grote-)Klussendienst
•         (Kleine-)Klussendienst

•         Loodgieters- en  
installatie-service

•         Maaltijdservice 
•         Ongediertebestrijding
•         Ontstoppingsservice
•         Professional Organizer
•         Reparatieservice  

huishoudelijke apparaten
•         Schilderservice
•         (Grote-)Schoonmaak-

service
•         Schoorsteenvegen/

dakgoten reinigen en 
dakinspectie

•         Stoffeerservice
•         Stomerij/Wasserij/ 

Strijkservice
•         Testament/Levens- 

testamentservice
•         (Klein) Tuinonderhoud
•         Tuinontwerp
•         Uitvaartservice
•         Verhuisservice
•         (Collectieve)  

Verzekeringen
•         Webshop

Technologie
•         Advies
•         Beveiliging van en in uw 

huis
•         Brandmelders

•         Compaan
•         E-health-apps
•         Eva app
•         Gps-zender 
•         Installateur voor 

woningaanpassingen/

woonhuiscomfort
•         Medicijndispensers
•         Toepassingen op  

persoonsalarmering
•         Telefoon
•         Veilig kooksysteem

•         Verlichting met sensoren
•         Woningaanpassingen
•         Zorgrobots

Welzijn
•         Hotel Thuis
•         Beauty & Lifestyle
•         Financieel misbruik 

ouderen
•         Fitheidstest
•         Haptonomie Haarlem
•         Hotelarrangement

•         Hulp bij afvallen
•         Kapper aan Huis
•         Leuke uitnodigingen
•         Manicure
•         Massage
•         Meer Bewegen voor 

Chronisch Zieken en 
Gehandicapten

•         Mindfulness

•         Nordic walking
•         Pedicure 
•         Podoloog
•         Pruikenservice: haarstuk-

ken aanmeten aan huis
•         Rijbewijskeuring (medisch)
•         Schoonheids- 

behandelingen
•         Sportcentra

•         Taoïstische tai chi
•         Theaterbezoek
•         Voetreflexzonetherapie 
•         Welzijn/Gezamenlijke 

activiteiten
•         Yoga
•         Zwemmen voor  

het hele gezin

Zorg  

•         Audicienservice
•         (Collectieve)  

Verzekeringen

•         Fysiotherapie
•         Gezondheidschecks
•         Loophulpmiddelen
•         Opticien aan Huis
•         Particuliere Zorg

•         Tandprotheticus
•         Thuiszorgwinkel
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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

Kijk voor meer informatie op www.medipoint.nl/droommatrasKijk voor meer informatie op www.medipoint.nl/droommatras

50%
korting

7 zones geven extra
ondersteuning voor
de perfecte houding

Verlaagt de druk op
spieren en gewrichten

Zorgt voor
extra stabiliteit

Open-celstructuur
waardoor het matras 

extra ademt

Ademende en wasbare 
Tencel-hoes

Gratis levering én retour van uw oude matras t.w.v. 29,99

Gratis bedbodemcheck door slaapexpert t.w.v. 59,99+
+

299,-

Winkellocaties  |  Haarlem, Stephensonstraat 45

088 10 20 100 (optie 3)
(ma-vrij 8.00 tot 17.00 uur)

www.medipoint.nl/droommatras

Advies
nodig van onze 

slaapexpert 
Erwin?

Kijk voor meer informatie op www.medipoint.nl/droommatras

Vanaf
599,-599,-

Speciaal voor
leden van 
Servicepaspoort:
Het ViscoClimate 
Ultra matras

Genoemde aanbieding geldt alleen voor leden, actieprijs is gebaseerd op een matras van 70 x 200 cm. Niet geldig i.c.m. een andere actie, korting of waardebon. 
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Lidmaatschap Servicepaspoort
Het lidmaatschap van Servicepaspoort kost 
per kalenderjaar € 21,00. Onze leden ont-
vangen voor 2021 korting, en betalen slechts 
€ 20,00 per huishouden per jaar.

Betaling lidmaatschapsgeld in 2021
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 zelf via internet 
aan ons betalen.

Lidmaatschapspas
Bestaande leden ontvangen begin januari 
de nieuwe ledenpas voor 2021. De betaling 
van het abonnement zal ook begin januari 
plaatsvinden.  

Alarmering en Professionele Alarmopvolging
De tarieven voor 2021 zijn (uitgezonderd 
projecten): 
Abonnement professionele alarmopvolging 
€ 15,80 per maand
Alarmopvolging per half uur/uur € 40,80/  
€ 81,60 (in de nacht komen 2 medewerkers)
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 man-
telzorg, gezelschap of begeleiding. U kunt 

meer informatie vinden op onze website. 
Tarieven vanaf € 30,00 per uur. Wij vertellen 
u er graag meer over, en komen ook voor 
een gratis intake gesprek bij u thuis. 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 mogelijk-
heden en bijbehorende tarieven.

Kennismakingslessen/Losse les
U kunt een losse les MBVO ter kennismaking 
volgen voor € 2,50.

Haarlem Pas
Haarlempashouders krijgen eenmalig  
€ 100,00 korting op de lessen Meer bewegen 
voor Ouderen. U kunt zelf bepalen wanneer 
u wilt starten.

Jubileumnummer voorjaar 
Het jubileumnummer (voorjaar 2020) 
verstrekt informatie over de diensten van 
gemak tot zorg. Dit jubileumnummer geeft 
tevens overzicht van de door Servicepas-
poort aangeboden diensten en services. Een 
samenvatting is 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 bood-
schappenservice, klusbedrijf tot persoons-
alarmering. 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 Servicepaspoort een afspraak voor 
u. Lid worden kan ook gemakkelijk 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+ doel-
groep interesse in 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 e-mailbericht met uw motivatie 
en persoonlijke gegevens naar  
info@servicepaspoort.nl.

TARIEVEN 
Servicepaspoort 
2021


