extra
pantein

Leden testen maaltijden van ‘Eten & Zo Thuis’
René Peters: ‘Elkaar helpen kan wonderlijk simpel zijn’
Heerlijk op vakantie met zorg
Geldzaken (weer) goed op de rit
Winter 2016

Het pakket voor uw
persoonlijke situatie
Voor u de ideale keuze
Een pakket voor uw situatie
Via Pantein Extra kunt u een zorgverzekering afsluiten bij VGZ. En bij VGZ hebt u veel
keuzevrijheid. Zo kunt u een verzekering kiezen die goed aansluit op uw persoonlijke
situatie. En betaalt u niet meer dan nodig is.
Wij helpen u!
Wij maken het u zo makkelijk mogelijk. Via www.vgz.nl/idealekeuze helpen wij u de
juiste keuze te maken in slechts een paar eenvoudige stappen. Dan is het snel geregeld
en kunt u zich richten op de écht belangrijke zaken in het leven.

Daarnaast krijgt u via Pantein Extra ook nog korting op uw zorgverzekering:
5% Basisverzekering Goede Keuze
8% Basisverzekering Ruime & Eigen Keuze
10% VGZ Aanvullend Goed, Beter en Best
Kijk voor ons volledige aanbod en kortingen op www.vgz.nl/panteinextra
Of bel met onze Klantenservice 0900 - 0750

Voor goede zorg zorg je samen
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Thuiszorgwinkel:
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een emotioneel
moment’

Simpel
Soms kunnen mensen dingen zeggen
die me bijzonder raken. Zeker als het
gaat over beperkingen die de vrijheid
van mensen aantast. Dat kan gaan over
de vrijheid van meningsuiting, maar ook
de vrijheid dat je lichamelijk zelf nog alles
kunt doen. Ik kan nog alles zelf, maar ik
zie van dichtbij hoe lastig het is als je niet
meer alles zelf kunt doen. En hoe fijn is
het dan als je hulp krijgt van o.a. gezin,
familie en vrienden! René Peters zegt
daar in dit nummer mooie dingen over:
‘elkaar helpen kan wonderlijk simpel zijn’.
Volgens de budgetcoach kan besparen
soms ook simpel zijn, als u maar weet hoe
het werkt. En, hoe kunt u er thuis voor
zorgen dat u op een eenvoudige manier
toch comfortabel leeft? Tijdens onze bijeenkomsten ‘Veilig & comfortabel thuis’
informeren wij u graag hierover.
Met de kerst en nieuwe voornemens voor
2017 in het zicht, wenst het team van
Pantein u simpelweg een gezond en
gelukkig 2017.
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Via www.panteinextra.nl
of bel 0485-84 54 54

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u op www.panteinextra.nl. Na afloop van het lidmaatschap voor bepaalde tijd wordt het lidmaatschap, zonder
tijdig tegenbericht van het lid, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. In dat geval is opzegging van het lidmaatschap mogelijk met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand. Leden kunnen opzeggen op dezelfde wijze als de overeenkomst tot stand is gekomen, maar bij voorkeur schriftelijk of per e-mail.

Extra leden aan het woord
MEVROUW TEEUWISSE-BANNING UIT GENNEP

‘De korting trok me
over de streep’
‘Wij zijn net lid geworden, omdat we een rollator moesten
kopen. Bij de Thuiszorgwinkel zeiden ze dat ik korting kreeg
als lid van Pantein Extra. Dat trok me over de streep. Het is
prettig om alvast lid te zijn voor als we ooit wat meer hulp
nodig hebben.’

MEVROUW HOOGENBERG-DE JAGER UIT OSS

‘Ik zag er als een berg tegenop’
‘Vorig jaar is mijn man overleden. Ik kan heel goed alles
zelf, maar de administratie deed hij altijd en ik zag als
een berg op tegen de belastingaangifte. Daarom heb ik
iemand via Pantein Extra ingeschakeld. De kosten waren
zo terugverdiend. Volgend jaar weer hoor.’

MENEER WELLESEN UIT CUIJK

‘Nu trek ik mijn kousen wèl aan’
‘Ik heb al langer steunkousen, maar trok ze lang niet altijd
aan. Ik vond het lastig en te veel gedoe om iemand langs
te laten komen. Via Pantein Extra kon ik korting op een
hulpmiddel krijgen, de handylegs. Het leek me eerst niks,
maar een consulent van OMS Vermolen heeft me geleerd
er mee te werken. Nu gebruik ik het elke dag en hoef ik
niets aan zelfstandigheid in te leveren.’
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De laatste nieuwtjes en Extra aanbiedingen

Meer korting bij VGZ
Vanaf 1 januari 2017 krijgt u 8% korting op de basisverzekeringen
Ruime Keuze en Eigen Keuze van VGZ. U kunt dit terugvinden op
uw nieuwe polis. Meer informatie over onze collectiviteiten leest u
op onze website www.panteinextra.nl/korting-cz-en-vgz.

Activiteiten
agenda
Pantein Extra winter/voorjaar 2017
Bijeenkomsten Veilig & Comfortabel Thuis
19 JANUARI
Beugen, Maasziekenhuis Pantein,
Dokter Kopstraat 1 van 15.00 - 16.30 uur.
26 JANUARI
Oss, Gezondheidscentrum,
Gezondheidslaan 1 van 15.00 - 16.30 uur.
16 FEBRUARI
Uden, Bernhoven ziekenhuis,
Nistelrodeseweg 10 Uden van 15.00 - 16.30 uur.
Klassieke concerten Pieter Jan Leusink

Bijeenkomsten

Meld u
gratis
aan!

Veilig & Comfortabel Thuis
Pantein Extra en Pantein Thuiszorgwinkel organiseren informatiebijeenkomsten
over comfort en veiligheid rondom huis. U krijgt informatie over mogelijke
risico’s, aanpassingen, tips en demonstraties. Financiering en aanvraag van aanpassingen komen aan bod en er is ruim de tijd om in te gaan op uw vragen. De
bijeenkomsten zijn gratis voor leden. In de activiteitenagenda hiernaast ziet u waar
en wanneer de bijeenkomsten plaatsvinden. Aanmelden kan via 0485-84 54 54,
extra@pantein.nl of via www.panteinextra.nl/agenda.

17 FEBRUARI
Den Bosch - Requiem & Krönungsmesse Mozart*
23 FEBRUARI
Eindhoven - Requiem & Krönungsmesse Mozart*
5 MAART
Nijmegen - Requiem & Krönungsmesse Mozart*
31 MAART
Den Bosch - Matthäus Passion- Bach*
5 APRIL
Eindhoven - Matthäus Passion - Bach*
9 APRIL
Nijmegen - Matthäus Passion - Bach*
12 APRIL

Wijzigingen korting verzekeringen

Arnhem - Matthäus Passion - Bach*

Interpolis heeft de collectiviteitsovereenkomst met Pantein Extra per 1 januari
2017 beëindigd. Tot de verlengingsdatum van uw verzekering kunt u gebruik maken
van uw huidige korting. Daarna is de nieuwe Alles in één Polis beschikbaar, waarop
geen ledenkorting geldt. Alle leden die gebruik maken van deze korting worden
door Interpolis geïnformeerd voordat de wijziging ingaat. Met uw vragen over de
korting kunt u bij uw lokale Rabobank terecht.
Pantein Extra onderzoekt de mogelijkheden om leden op een andere manier
korting te bieden op verzekeringen. Meer nieuws hoort u in 2017.

* U kunt concerten van Pieter Jan Leusink
ook bezoeken in Amsterdam, Den Haag,
Groningen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle en
nog meer steden.
Kijk op www.pieterjanleusink.nl voor het hele
overzicht. Kaarten bestellen kan via de website of via 0900-8191 (45 ct per minuut). Vermeld hierbij uw actiecode PA78.
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René Peters:
• Is sinds 2011 wethouder in Oss, met
als portefeuille sociale zaken, jeugd en
onderwijs.
• Werd in 2014 genomineerd als beste
lokale bestuurder door Binnenlands
Bestuur.
• Staat als hoogste nieuwkomer op de
CDA-kandidatenlijst voor de Tweede
Kamer: hij staat op plek drie.
• Heeft een vrouw en één kind.
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‘De zorg is onnodig ingewikkeld en duur. Het kan beter, maar dan moeten we écht luisteren
naar waar mensen behoefte aan hebben’, zegt René Peters, wethouder in Oss. Hij probeert dat
als mens, buurtgenoot en als toekomstig lid van de Tweede Kamer zo goed mogelijk te doen.

René Peters, wethouder in Oss:

‘Elkaar helpen kan
wonderlijk simpel zijn’
Sinds 2011 is René Peters wet-

Als er op een gegeven moment

houder voor onder meer zorg

toch hulp nodig is, hoeft de over-

en jeugd in Oss. Nog even,

heid niet alles te regelen, vindt

want volgend jaar vertrekt hij

hij. ‘Het huis schoonmaken of de

naar Den Haag. Hij staat in de

tuin bijhouden, zijn zaken die je

top drie van de kandidatenlijst

aan je kinderen of buren kunt vra-

van het CDA. De grote veran-

gen of zelf in kunt kopen. Daar-

deringen in de zorg, waarbij er

om sta ik ook helemaal achter

minder geld beschikbaar is en mensen meer zelf moeten doen,

zoiets als Pantein Extra, een mooie oplossing.’

heeft hij in Oss in zo goed mogelijke banen geleid. ‘In Nederland was de zorg flink dichtgetimmerd, waardoor deze te duur

Hulp vragen

werd en lang niet altijd een oplossing voor het probleem was.’

In de proeftuin Ruwaard, een wijk in Oss, werken allerlei orga-

En dat moest anders.

nisaties op een vernieuwende manier samen om de gezond-

‘Stel een oude vrouw komt de deur niet meer uit en krijgt via

heid van bewoners te verbeteren. De bewoners doen zelf mee

de gemeente een scootmobiel. Een scootmobiel kan inder-

en hebben meer eigen regie. Er is meer aandacht voor positieve

daad heel goed helpen om je wereld te vergroten, maar niet

gezondheid en we verwachten daar heel veel van.’

als je niemand hebt om naartoe te gaan. Haar daadwerkelijke

Volgens Peters zou het goed zijn als mensen wat minder aarze-

probleem was dat ze zich eenzaam voelde. Dat moet je zien

len om hulp te vragen aan elkaar. ‘Mijn ouders vragen mij niet

te achterhalen door goed door te vragen, ook al is dat heel

om hun tuin te komen doen, voorlopig komt mijn vader juist

moeilijk. Alleen zo zie je wat je écht voor iemand kunt doen.

bij ons in de tuin werken. En daar ben ik heel blij mee’, lacht

De zorg is bij uitstek mensenwerk.’

hij. ‘Een buurvrouw had wel hulp nodig. Ze had dementie en
we deden wat we konden voor haar, zoals de boodschappen

Levenslustige ouderen

of haar ogen druppelen. Elkaar helpen kan wonderlijk simpel

Een deel van de bevolking heeft zeker hulp en zorg nodig.

zijn. Het is lastig om te vragen, maar vaak zo makkelijk om te

Maar dat geldt niet voor iedereen. ‘Er zijn enorm veel levens-

bieden. Met ons gezin zijn we nu aangesloten bij zo’n netwerk

lustige ouderen. We hebben als maatschappij veel profijt van

van mensen in de buurt en iemand kan daar een hulpvraag op

de vergrijzing. Hele gezinnen draaien op de hulp van opa en

zetten: wie wil mij helpen met het snoeien van de heg, bijvoor-

oma, tal van vrijwilligersorganisaties draaien op gepensioneer-

beeld. Als je weet wat iemand nodig heeft, ben je al een eind

den.’

op weg.’
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Marco van den Boogaard,
chauffeur van Pantein Thuiszorgwinkel:

‘Mijn komst zorgt vaak voor
een emotioneel moment’
Al tien jaar komt hij elke dag bij mensen thuis. ‘Er is altijd iets aan de

Dat is waar je het voor doet

hand en het is vaak emotioneel’, vertelt Marco van den Boogaard.

Het mooiste aan zijn werk vindt hij het contact. ‘Arm of rijk, jong

Als chauffeur van Pantein Thuiszorgwinkel bezorgt hij hulpmidde-

of oud, ik kom overal. Ik kom vaak bij mensen die heel ziek of ter-

len. Soms om iemands wereld te vergroten en soms omdat iemand

minaal zijn. Je ziet dat ze een proces doorgaan, afscheid moeten

de laatste levensfase ingaat.

nemen van het feit dat ze bepaalde dingen nooit meer kunnen.
Dat is heftig. Het mooiste is natuurlijk als je een hulpmiddel brengt

Een hoog-laagbed, een rolstoel of een aangepaste fiets. Het is

waardoor iemand weer meer dingen zelf kan doen. Zo kwam ik

slechts een kleine greep uit het aanbod van hulpmiddelen dat

eens bij een jonge vrouw die al een jaar de deur niet uit kwam. Ik

Marco in zijn wagen heeft. Hij levert de spullen niet alleen af, hij

bezorgde haar scootmobiel en ze schoot vol: ‘Nu kan ik eindelijk

geeft ook uitleg over het gebruik. ‘Ik neem dan ook echt de tijd

weer eens naar de winkel’. Dat is waar je het voor doet.

voor iemand.’
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Pantein Extra Reizen met zorg

Leden van
Pantein Extr
a
ontvangen 5
%
korting op
de reissom

Het reisaanbod 2017
Busreizen

DUITSLAND		
e 1.115,- pp

Vliegreizen

DUITSLAND/BEIEREN		
e 1.095,- pp

8-daagse busreis naar Bad Peterstal,

MALTA

8-daagse busreis naar Rohrdorf. Van 21

Zwarte Woud. Van 27 aug. t/m 3 sept.

8-daagse vliegreis naar St. Paul’s Bay. Van

t/m 28 mei 2017. Toeslag 1 pers. e 150,-.

2017. Toeslag 1 pers. e 60,-.

10 t/m 17 mei 2017. Toeslag 1 pers. e 160,.

ITALIË		
e 1.795,- pp ITALIË/TOSCANE

e 1.450,- pp

PORTUGAL

e 1.455,- pp

e 1.995,- pp

10-daagse busreis naar Toscolano, Ma-

10-daagse busreis naar Lucignano. Van

9-daagse vliegreis naar Lissabon. Van 6

derno en Gardameer. Van 17 t/m 26 juni

16 t/m 25 september 2017. Toeslag 1

t/m 14 juni 2017. Toeslag 1 pers. e 200,-.

2017. Toeslag 1 pers. e 400,-.

pers. e 160,-.

CANARISCHE EILANDEN e 1.450,-pp

NEDERLAND

TSJECHIË

e 745,- pp

e 895,- pp

6-daagse busreis naar Valkenburg. Van

6-daagse busreis naar Praag. Van 15 t/m

8 t/m 13 juli 2017. Toeslag 1 pers. e 90,-.

20 oktober 2017. Toeslag 1 pers. e 140,-.

OOSTENRIJK/TIROL

e 1.275,- pp

10 oktober 2017. Toeslag 1 pers. nvt.
Cruises
NOORWEGEN

8-daagse busreis naar Kirchberg. Van 23
t/m 30 juli 2017. Toeslag 1 pers. e 110,-.

OOSTENRIJK/TIROL

DUITSLAND/EIFFEL

e 885,- pp

8-daagse vliegreis Tenerife. Van 3 t/m

e 1.475,-

e 1.620,-

8-daagse cruise naar de Noorse Fjorden.

Kerstreis 2017 8-daagse busreis naar

Van 8 t/m 15 juli 2017. Prijs o.b.v. 2-per-

7-daagse busreis naar Trier. Van 6 t/m 12

Kirchberg in Tirol. Van 20 t/m 27 decem-

soons binnenhut. Toeslag 1 persoon en

augustus 2017.Toeslag 1 pers. e 60,-.

ber 2017. Toeslag 1 pers. e 110,-.

andere huttypen op aanvraag.

Reizen weer toegankelijk maken
Pantein Extra biedt in samenwerking met Lindetours zorgreizen op

de kosten voor de zorgverlening. De 24-uurs achterwacht tijdens

maat aan. Of u nu een ondersteunende arm, hulp bij het aankleden

de reis is bij de reissom inbegrepen. Als u een indicatie heeft, kunt

of specifieke verpleegkundige zorg wenst, u kunt heerlijk genieten

u de zorg tijdens uw reis hier (deels) mee bekostigen. Dit wordt

van uw vakantie. Bovendien krijgt u als lid van Pantein Extra 5%

vóór de reis uitvoerig met u besproken.

korting op de reissom.
Lindetours Zorgreizen is gespecialiseerd in reizen met zorg. Per reis

Meer informatie?

wordt er een gediplomeerd zorgteam op maat samengesteld

Voor vragen of een vrijblijvend kennismakingsgeprek kunt u

zodat aan iedere individuele zorgbehoefte wordt voldaan.

contact opnemen met Pantein Extra via 0485-84 54 54, of u kijkt

Hulpmiddelen worden geregeld of u neemt uw eigen rollator of

op www.panteinextra.nl/reizen-met-zorg. Ook kunt u een gratis

scootmobiel mee. De kosten bestaan uit twee delen: de reissom en

catalogus aanvragen.
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Pantein Extra maakt uw leven makkelijker
Het jaar loopt ten einde. Een goed moment om terug te kijken. Wat hebben we allemaal voor u
gerealiseerd? Van welke diensten werd veel gebruik gemaakt? En welke nieuwe diensten worden in het
nieuwe jaar toegevoegd? We doen ons best om het u nog gemakkelijker te maken met allemaal handige
en praktische diensten.

Nieuw in 2016
Boodschappenservice

Korting bij aangesloten restaurants van Zorgcentra Pantein

Boodschappen doen kan een hele onderneming zijn. Dat kan mak-

Leden krijgen korting op een kopje koffie, thee of een maaltijd in

kelijker door het online te (laten) regelen. U kunt op uw gemak

één van de geselecteerde zorgcentra van Pantein. Eerder is al de

uitkiezen wat u nodig heeft en alles wordt aan huis afgeleverd.

korting in het restaurant en Grand Café van het Maasziekenhuis
geïntroduceerd. Hier geldt de korting niet alleen voor eten en

Dagtrips met begeleiding

drinken maar ook voor kleine cadeauartikelen.

Gezellige dagtrips inclusief begeleiding van een verpleegkundige.
Het moet voor iedereen mogelijk zijn om er heerlijk een dagje

Korting concerten nu landelijk

tussenuit te gaan. Ook als u minder mobiel bent.

Leden krijgen voortaan in heel Nederland korting op concerten
van Pieter Jan Leusink. Dit is op speciaal verzoek van onze leden.

Maaltijdservice koelvers

U nam contact met ons op met de vraag of u ook buiten de regio

Verse maaltijden die koelvers bij u thuis worden afgeleverd. Om u

kortng kon krijgen. Voor de concertagenda of kaarten bestellen

een ruime keuze te bieden is het aanbod van onze maaltijdservice

kijkt u op pagina 5 van dit magazine. Kaarten bestellen kan via

uitgebreid met koelverse maaltijden.

www.pieterjanleusink.nl of via 0900-8191 (45 ct per minuut) en vermeld hierbij uw actiecode PA78.

Nieuw in 2017: Mondzorg (aan huis)
Goede mondzorg is niet alleen belangrijk voor het gebit maar voor het hele lichaam.
Soms is het lastig om naar de tandarts te gaan vanwege vervoer of lichamelijke
beperkingen. Pantein Extra maakt samen met de organisatie Mondzorg voor
ouderen de tandarts weer voor iedereen toegankelijk. Als lid van Pantein Extra kunt
u thuis een eerste controle krijgen van een gespecialiseerd tandarts of mondhygiëniste. Vervolgens bespreekt u samen de vervolgbehandeling.
Kleine behandelingen kunnen aan huis verricht worden. U kunt ook verder behandeld worden in een aangepaste praktijk in de regio. Leden krijgen bij de eerste
controle een uitgebreid informatiepakket over mondverzorging. De controle aan
huis is alleen voor leden en uniek in Nederland.
Meer informatie leest u op www.panteinextra.nl/mondzorg.
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Gratis activiteiten voor leden

Als lid van Pantein Extra kunt u gebruik maken
van onderstaande aan huis diensten:

In Op pad met... kunt u als lid gratis een uitstapje maken naar één van
de leveranciers van Pantein Extra. In 2016 gingen we naar het distributiecentrum van Welzorg in Raamsdonkveer. Dat was een groot succes. Het
uitstapje naar verhuisbedrijf UTS ging niet door vanwege te weinig deelnemers. Voor de gratis voet- en beenmeetdagen van OMS Vermolen was
veel belangstelling. En we organiseerden demonstratiedagen van de nieuwe
maaltijdleverancier Eten & Zo Thuis. Ook in 2017 gaan we weer op pad. Via
dit magazine houden we u hierover op de hoogte.

Getest door onze leden
We vragen regelmatig aan leden om producten te testen. We vinden uw
mening erg belangrijk. Zo helpt u ons om onze diensten nog beter op uw
wensen af te stemmen. Op pagina 14 en 15 van dit magazine kunt u alles
lezen over de proeverij die wij georganiseerd hebben voor de maaltijden van
Eten & ZoThuis.

P5
TO
meest

aangeraden
door leden

1 Dakgootreiniger
2 Glazenwasser
3 Belastingservice
4 Kapster aan huis
5 Pedicure

Pst 5
TO
mee

e

aangevraagd
diensten

1 Gratis krukken lenen
2 Pedicure
3 Kapster aan huis
4 Klussenservice
5 Glazenwasser

P ru5ikte
TsO
t geb

mee
korting door
leden

• Audicien
• Belastingservice
• Bezorgen/afhalen uitleenartikelen
• Boodschappenservice NIEUW 2016
• Budgetcoach
• Computerservice
• Dagtrips met begeleiding NIEUW 2016
• Dakgootreiniging
• Fietsenmaker
• Glazenwasser
• Kapper
• Kledingservice
• Klussenservice
• Maaltijdservice koelvers NIEUW 2016
• Maaltijdservice vriesvers
• Manicure
• Massage
• Mondzorg (aan huis) NIEUW 2017
• Opticien
• Pedicure
• Professional organizer
• Pruikenservice
• Reizen met zorg
• Schilderservice
• Schoonheidsbehandeling
• Steunkousen aan huis
• Steunzolen aan huis
• Tuinservice
• Verhuisservice
• Voetreflexmassage
• Wasservice
KORTINGEN
• Geselecteerde klassieke concerten
• Gratis uitleen krukken
• Pantein Thuiszorgwinkel
• Particuliere zorg van Pantein
• Rabobank verzekeringen
• Restaurant Maasziekenhuis Pantein
• Restaurants geselecteerde Zorgcentra NIEUW 2016
• VGZ en CZ

1 Korting CZ
2 Korting VGZ
3 Korting Thuiszorgwinkel
4 Korting Rabobank
5 Korting op klassieke concerten

Meedenken

Lid worden?
0485-84 54 54

Kijk voor het actuele aanbod en de beschikbaarheid in uw regio op www.panteinextra.nl

Pantein Extra is voortdurend op zoek naar nieuwe producten of diensten
om het leven nog makkelijker te maken. Heeft u een tip of een idee voor
een product of dienst. Bel ons 0485 84 54 54 of stuur een email naar:
extra@pantein.nl.
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janlinders.nl

Het beste vers
van dichtbij
*GfK klanttevredenheidsonderzoek september 2015

natuurlijk bij Jan Linders!

Jan Linders. Het voordeel van het zuiden.

PROBEERACTIE!

000125298 TL JAN adv-Pantein-beste-vers-eigen-streek-2016.indd 1

29-01-16 14:51

Nu zeer voordelig proeven!
5 heerlijke maaltijden nu € 19,95 (gratis bezorgd)

Slavink in jus met spinazie

Grootmoeders kippannetje:

Macaronischotel

Runderlapje in jus met
bloemkool en aardappelpuree

en aardappelpuree

Slechts

Waarom apetito?
•
•
•
•
•
•
•

Ruime keuze in maaltijden en soepen
Ook dieetmaaltijden te bestellen
Gratis dieetadvies door gedipl. diëtisten
Wekelijks bezorgd
Eenvoudig te bestellen
Geen verplichtingen
Als lid van Pantein Extra ontvangt u
10% korting op alle vervolgbestellingen

Wij wensen u smakelijk eten!
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€ 3,99

Nu ook
natriumarm!
Art.nr. 93997

per maaltijd

Uw actiecode:
05 - 1016 1096

kippenpoot met groenten en
gebakken aardappelen

Informeer naar de
mogelijkheden.

Nasi goreng
met kipsaté

Eenmalige deelname per adres.

Meer weten? Bel gratis:

0800 - 023 29 75

Wij helpen u graag verder

www.apetito.nl • info@apetito.nl

Pantein Extra budgetcoaching

Geldzaken (weer) goed op de rit
Vindt u het moeilijk om elke maand rond te komen, of heeft u niet altijd zicht op uw geldzaken? Een budgetcoach kan met praktische tips en ‘regelhulp’ een hoop stress voorkomen.
Elke vraag die terechtkomt bij Esther van der Drift, budget-

hulpverlening. En wat we bijvoorbeeld ook doen, is bellen met

coach bij Pantein Extra, is weer anders. Waar kan ik op bezuinigen,

de zorgverzekeraar om een betalingsregeling te treffen of we

maak ik goed gebruik van alle regelingen, hoe kan ik mijn

zorgen dat abonnementen worden opgezegd.’

betalingen op orde krijgen?

Soms zijn een paar bezoeken voldoende, soms is een langer

Als Esther wordt ingeschakeld gaat ze eerst bij mensen langs

traject nodig om de geldzaken weer op de rit te krijgen. ‘In

voor een oriënterend gesprek. ‘Soms bellen mensen pas als ze

alle gevallen geldt dat mensen zelf aan de slag moeten om hun

al behoorlijk in de stress zitten over hun geldzaken. We maken

uitgavenpatroon aan te passen.’

een plan van aanpak en zetten op een rijtje wat de inkomsten

Esther raadt mensen altijd aan om een kleine buffer op te bouwen.

en de uitgaven zijn. We zorgen dat de administratie op orde

‘Dat lijkt soms onmogelijk, maar als je bijvoorbeeld aan het

komt en kijken of er ergens op bespaard moet of kan worden.’

begin van de maand wat opzij zet, je vaste lasten betaald en
jezelf elke week leefgeld geeft, dan lukt het veel mensen toch.

Hulp regelen

Besparen kan echt een leuke uitdaging worden en het is altijd

Als iemand forse schulden heeft, kan een budgetcoach deze

welkom.’

niet oplossen. ‘Dan brengen we iemand in contact met schuld-

December Budgettips

• Regel cadeautjes via marktplaats of een ruilwebsite.
• Maak zelf cadeautjes.

• Organiseer een kerstdiner waar iedereen zelf wat meebrengt.
• Doe de boodschappen gespreid en let al weken van tevoren op aanbiedingen en
vries het eventueel in.
• Koop geen kant-en-klare gourmetschotels maar snijd bijvoorbeeld het vlees zelf.
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Getest
o
d or onze
leden

Proeverij Eten & Zo Thuis

‘Hmmm, zachte vis en
knapperige groente’
Kunt u zelf niet goed meer koken of heeft u niet altijd zin om zelf in de keuken te staan? Dan is de gezonde
maaltijdservice Eten & Zo Thuis van Pantein Extra misschien wat voor u. Tijdens een proeverij in het restaurant van het Maasziekenhuis werden de maaltijden getest door onze eigen leden. Lees hier hun oordeel.

Het proefpanel

Meneer Tax

Mevrouw Tax-Van Daal

Mevrouw van Rossum

Mevrouw Verhamme

‘Ik kookte altijd graag, ‘Ik kook zonder pakjes

‘Ik werk nu 37 jaar in het

se gerechten en ik ben met koken tegenwoor-

en draaide mijn handen en zakjes. Toevoegingen

restaurant van Pantein.

heel benieuwd hoe deze dig. Ik heb reuma en kan

niet om voor een kerstdi- en troep wil ik liever niet

Er is veel veranderd. Te-

bijvoorbeeld moeilijk zelf

ner voor mijn kinderen en op mijn bord. Hoewel

genwoordig gaat alles

aardappels schillen. Dus

twaalf kleinkinderen. Maar ik het nu nog zelf kan,

veel sneller en makkelij-

neem ik de voorgeschil-

dat kan ik niet meer. Daar- ben ik benieuwd naar de

ker, thuis ook. In plaats

de, al zijn die minder

om maak ik nu gebruik van mogelijkheden van Eten

van verse friet pak ik ook

lekker.’

een maaltijdservice. Ik ben & Zo Thuis. Het is vers,

friet uit een zak. Alleen

op zoek naar zoutarm eten dat heb ik liever dan

bij vlees proef je heel

maaltijden smaken.’

dat toch lekker smaakt.’

kant-en-klaarmaaltijden
uit de supermarkt.’
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Kok Frans Reijnen

‘Ik hou van buitenland- ‘Ik ben wat makkelijker

goed het verschil.’

Kipdijfilet met jus, spinazie en gekookte aardappelen
Mevrouw Tax: ‘De kip is heerlijk mals, handig omdat ik
weinig kracht in mijn handen heb. Ik vind de spinazie te
zout, ik zou dat vervangen door andere kruiden zoals
nootmuskaat.’
Mevrouw Van Rossum: ‘Goed van smaak, niet te zout.’
Eindoordeel

7,5

Mevrouw Verhamme: ‘Ik vind de spinazie wel lekker zo.’
Kok Frans Reijnen: ‘De aardappel met jus is prima
zo. Qua vlees heb ik liever gewoon kipfilet, dat is wat
smaakvoller.’

Hoe werkt het
Eten & Zo Thuis is een maaltijden boodschappenservice waar
Pantein Extra mee samenwerkt. U

Zalmfilet met hollandaisesaus, worteltjes en ambachtelijke aardappelpuree

Eindoordeel

8

heeft de keuze uit ruim 120 vers

Mevrouw Tax: ‘We zijn niet van die worteleters, maar deze

bereide

koelverse

maaltijden.

zijn goed gekookt. De zalm is goed van smaak, lekker

Denk hierbij aan smakelijke Hol-

zacht.’

landse maaltijden, maar u kunt

Mevrouw Van Rossum: ‘Vooral de puree is heerlijk.’

ook vegetarische gerechten of

Mevrouw Verhamme: ‘Hmmmm. Lekker, lekker knappe-

gerechten uit de Italiaanse, Indo-

rige worteltjes en goede zalm.’

nesische of Surinaamse keuken

Kok Frans Reijnen: ‘Neutrale smaken. De worteltjes zijn

bestellen. Ook is er een ruime

soms te hard. Ik hou niet van zalm, maar ik weet dat dit

keuze voor mensen met specia-

een topper is.’

le dieetwensen, zoals gemalen
voedsel en maaltijden geschikt

Bami goreng met babi pangang

voor een natriumarm, glutenvrij of
gemalen dieet.

Meneer Tax: ‘We missen wat verdieping in de smaak,

Eindoordeel

7-

met de juiste kruiden.’

De minimale bestelhoeveelheid

Mevrouw Van Rossum: ‘Het vlees is ietsje taai, maar de

bedraagt vier maaltijden of een

bami is precies goed voor mij.’

bestelling t.w.v. e 30,-. Wanneer u

Mevrouw Verhamme: ‘Sommige stukjes vlees zijn te

maaltijden bij Eten & Zo Thuis be-

hard. En waarom glimt die saus zo?’

stelt kunt u gelijk uw boodschap-

Kok Frans Reijnen: ‘Ik vind hem goed, het zoet en zout

pen mee laten bezorgen. Leden

ondersteunen elkaar op in smaak.’

van Pantein Extra krijgen korting
op de bezorging. Zo bestelt u als
lid van Pantein Extra dus extra
voordelig. Maaltijden zijn beschik-

Hutspot met hachee

baar vanaf e 4,95.
Mevrouw Tax: ‘Het ruikt heerlijk. Het vlees is heel lek-

Meer informatie vindt u op

ker, al had het iets zuurder gemogen.’

www.etenzothuis.nl/panteinextra.

Meneer Tax: ‘De hutspot vind ik wat te waterig.’
Mevrouw Van Rossum: ‘Heel smakelijk allemaal.’
Mevrouw Verhamme: ‘Wat grove stukken aardappel in
de stamp, daar hou ik wel van. De hachee is prima.’
Eindoordeel

7+

Kok Frans Reijnen: ‘Het vlees is goed, de stamppot zou
ik thuis anders maken.’
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Voor al uw
vragen
085-4000185

Collectieve zorgverzekering
voor leden van Pantein Extra.
Er valt veel te kiezen.
In november maken verzekeraars de nieuwe premies voor hun zorgverzekeringen bekend.
Het moment om uw zorgverzekering weer eens goed te bekijken. De overheid heeft een
minimaal pakket aan zorg vastgesteld waar u verzekeringsplichtig voor bent. In principe
is deze basisverzekering voor iedereen gelijk, maar er valt toch nog heel wat te kiezen.
Natura of restitutiepolis? Aanvullende dekking? Hoger eigen risico of juist niet?
Mogelijkheid tot gespreid betalen?
Veel keus, wat kiest u?
Aon werkt als verzekeringsmakelaar sinds 1 november 2015
samen met Pantein Extra. Wij vinden het belangrijk dat
de leden van Pantein Extra een zorgverzekering kunnen
afsluiten die bij hen past. Daarom sloten wij voor hun leden
een contract met zorgverzekeraar VGZ. Een zorgverzekering
met collectiviteitskorting en uitstekende voorwaarden. Om
u te helpen bij het kiezen van de juiste zorgverzekering
bieden we in samenwerking met Pantein Extra een online
zorgvergelijker en een telefonische helpdesk.
Vergelijk zelf!
Op www.panteinextra.nl vindt u de zorgvergelijker.
Dit is een online tool die de premies en dekkingen van
het collectieve aanbod van VGZ vergelijkt met uw huidige
zorgverzekering.

Helpdesk voor leden van Pantein Extra
Komt u er niet uit? Neem dan contact op met de
zorghelpdesk van Aon, tel: 085-4000185. Op werkdagen van
09.00 uur tot 21.00 uur kunt u hier terecht met al uw vragen
over het afsluiten van een zorgverzekering. Denk aan:
• Informatie over dekkingen
• Het zorgaanbod van Pantein Extra vergelijken met
uw huidige zorgverzekering
• Hoe sluit ik een zorgverzekering af?
• Welke zorgverleners zijn gecontracteerd?
Overstappen
Wilt u ook proteren van de collectieve zorgverzekering via
Pantein Extra. Zorg dan dat uw huidige zorgverzekering is
opgezegd vóór 1 januari 2017. Ga voor het afsluiten van uw
nieuwe zorgverzekering naar www.panteinextra.nl/vgz.
Al verzekerd bij VGZ maar nog geen collectiviteitskorting?
Bel VGZ: 0900-8490.

peErsxootnralijk

‘Pedicure
zoekt
pedicure’
Ooit -zo’n 50 jaar geleden- was ze één van de eerste pedicures in de regio. ‘Ik behandelde voeten, maar
wist ook alles over steunzolen en steunkousen’, vertelt mevrouw Verstegen (81) uit Sint Anthonis. Daarnaast haalde ze haar diploma’s voor verzorging en verpleging. Inmiddels kan ze zelf niet zonder pedicure.
‘Ik wilde wel blijven werken nadat ik ging trouwen en de kinderen

ze te verhuizen van Stevensbeek naar Sint Anthonis. Een rustige

kwamen, maar dat was toen nog niet zo gewoon. Het verzorgings-

woning waar ze alles gelijkvloers hebben. Sinds die tijd heeft

huis waar ik werkte stelde als voorwaarde dat ik minimaal 25 uur

mevrouw Verstegen ook een pedicure aan huis. ‘Ik kon zelf mijn

in de week en weekenden zou werken. Dat vond ik te veel, vooral

voeten niet meer doen en vond het wel belangrijk om zonder pijn

omdat mijn man in de bouw werkte en elke dag zeker twaalf uur

te kunnen lopen. Ik heb in de loop van de jaren verschillende

van huis was. En dus ben ik gestopt met het werken in de zorg.’

pedicures versleten, want ik ben niet snel tevreden. Sinds een tijdje

Dat was voor iemand die niet graag stil zit nog een hele opgave.

heb ik een pedicure via Pantein Extra die het heel netjes doet en

‘Ik stortte me op naaiwerk, leerde kleren maken voor ons hele

goede adviezen geeft.’

gezin. Maar net zo makkelijk maaide ik het gras, verfde ik een muur

Voor zover dat gaat, doen ze nog alles zelf. De tuin bijhouden, een

in de woonkamer of verving ik het wiel van de auto’, lacht ze. En

potje kaarten en af en toe naar activiteiten in het dorp. ‘Mijn man

daarnaast hield mevrouw Verstegen haar pedicurewerk bij met een

en ik worden minder mobiel, maar we proberen zo veel mogelijk

aantal vaste klanten.

te blijven doen.’

Zonder pijn
Het is alweer zo’n vijftien jaar geleden dat mevrouw Verstegen

Wilt u ook meedoen aan deze rubriek, of kent u iemand die hier

twee heupen liet vervangen en kanker kreeg. In die tijd besloten

prima past? Meld u dan bij de redactie via extra@pantein.nl
17

Woordzoeker

Streep de woorden uit de lijst weg. Deze woorden kunnen van links naar rechts of van rechts naar links geplaatst
zijn, zowel horizontaal, verticaal of diagonaal. Na het wegstrepen van alle woorden blijven er een aantal letters
over. Deze vormen de oplossing van deze woordzoeker.

Oplossing

BOOM
CABARET
FEEST
FEESTEN
GEDICHT
GELUK
GELUKWENS
GEZELLIG
KAARSEN
KALKOEN
KERST
KRIBBE
LEKKER
LEUK
LICHTSLANG
NIEUWJAAR
OUDJAAR
PLANNEN
PLEZIER
ROTJES
RUDOLF
SFEER
SLINGERS
STAL
TRADITIE
VERBONDEN
VIEREN
VREDE
WENS
WINTER

Stuur de oplossing van de puzzel voor 31 december 2016 naar

Doe mee en win twee kaartjes voor de live uitvoering van

Pantein Extra, o.v.v. puzzel, Postbus 288, 5830 AG Boxmeer

Mozarts ‘Requiem’ t.w.v. e 80,00 per kaartje. Het concert

of mail de oplossing naar extra@pantein.nl. Vergeet niet uw

wordt gegeven in Nijmegen in de Stevenskerk op

naam, adres, telefoonnummer en e-mail te vermelden. De win-

zondag 5 maart 2017 om 15.00 uur.

naar ontvangt persoonlijk bericht en wordt begin januari 2017

De tickets worden beschikbaar

op onze website bekend gemaakt. Over de uitslag wordt niet

gesteld door Pieter Jan Leusink.

gecorrespondeerd. De oplossing van de puzzel najaar 2016
is ‘herfstkleuren’. Meneer en mevrouw van Lier uit Nistelrode
zijn de winnaars. Proficiat met uw gewonnen fietstrainer.

Puzzel mee
en maak kans
op twee
concertkaartjes

Vraag het Bonny
Waarom ontvang ik de nieuwe ledenpas voor

Waarom is mijn korting op de zorgverzekering

2017 al begin december?

niet geactiveerd?

Net als vorig jaar versturen we de ledenpas en

Regelmatig spreken we leden met de vraag waar-

betalinggegevens begin december samen met

om de korting van zorgverzekeraars CZ en VGZ niet

het magazine. Door de ledenpas tegelijkertijd met

automatisch is geregeld. Vanwege de privacywetge-

het magazine te versturen kunnen we veel kosten

ving willen CZ en VGZ dat u dit zelf doorgeeft. Op

besparen. En dat is weer gunstig voor onze leden.

onze website www.panteinextra.nl/korting-cz-en-vgz

Bovendien heeft u uw post binnen voor de drukke

kunt u lezen hoe u de korting regelt. Bellen voor

feestdagen.

meer informatie kan ook, wij zijn elke werkdag van
8.30 – 17.00 uur bereikbaar op 0485-84 54 54.

Heeft u ook een vraag aan Bonny? Mail deze dan naar: extra@pantein.nl
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Zo lang mogelijk

plezierig thuis wonen
In de zorg vinden veel veranderingen plaats. Alles is erop gericht dat u zo lang mogelijk in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen. Met hulp van mantelzorgers, familieleden en vrijwilligers en waar nodig
vullen wij dat aan met professionele zorg. U kunt ook particuliere zorg bij ons inkopen. Wij staan voor
u klaar, om u thuis of in het zorgcentrum te ondersteunen. 24 uur per dag bieden we geplande en
ongeplande zorg. Een veilig gevoel.

Dichtbij en vertrouwd

Gespecialiseerde verpleging

Onze zorg is persoonlijk en dichtbij. We zitten altijd in
de buurt, zijn direct toegankelijk, werken met kleine
teams die voor een vaste groep klanten zorgen. Er is
dus letterlijk en figuurlijk een kleine afstand tussen

Uniek is ook de zorg van het verpleeg technische team.
Dat biedt complexe specialistische zorg thuis in opdracht van de behandelend arts. U kunt daarbij denken
aan het toedienen van sondevoeding via een pomp,
complexe wondzorg, pijnbestrijding en medicatie via
een infuus, verzorgen en verwisselen van catheters.
Zorg die door een goede samenwerking met de huisarts
of specialist niet in het ziekenhuis, maar gewoon thuis
kan plaatsvinden.

klant en medewerker.

Behandeling
Mensen die vragen hebben die voortvloeien uit een
beperking of chronische ziekte(n) kunnen voor advies en behandeling terecht bij het behandelteam
van Zorgcentra Pantein. Een specialist ouderengeneeskunde, psycholoog, logopedist, fysiotherapeut,
ergotherapeut en diëtist werken nauw samen binnen
dit team. Bent u woonachtig in het Land van Cuijk of
Noord-Limburg, dan vindt de behandeling thuis of in
het dichtstbijzijnde zorgcentrum van Pantein plaats.

“Met het wijkteam spreek ik af hoe laat ik

Kijk voor meer informatie ook op onze
website www.thuiszorgpantein.nl

zorg wil krijgen, zodat ik op tijd klaar ben
als mijn kleinkind op bezoek komt”

Bel voor alle (zorg)vragen: 0900-8803

.
Elk moment vraagt andere zorg, Pantein zorgt ervoor

Rian Wijnen, regelt o.a.

Anita Huberts,

Ellen Lourensz, staat u

Viviane Verplak,

Bonny Jansen,

de financiële

verzorgt de

te woord met vragen

onderhoudt contact met

manager

administratie bij

marketing/

over diensten en

dienstverleners en staat u

Pantein Extra.

Pantein Extra.

communicatie bij

lidmaatschap.

te woord met vragen over

Regelt o.a. nieuwe

diensten en lidmaatschap.

diensten.

Pantein Extra.

Het team van Pantein Extra wenst u hele fijne feestdagen
en heel veel geluk, gezondheid en liefde voor elkaar.

