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Ledenvereniging
Oude en Nieuwe Land

Samen Leven
In dit nummer:

Zou jij 130 JAAR
 willen worden?

10 TIPS: minder 
 beeldschermtijd

Wat betekent 
ÉCHT CONTACT

 voor jou?

FIJN WONEN, ook 
 als je ouder wordt

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via uwledenvereniging.nl. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Vul dan het contactformulier op de site in. 
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Ledenvereniging
Oude en Nieuwe Land

                                   is een uitgave van 
Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land, 
Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 
8331 KG Steenwijk.

Niets uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd zonder voorafgaande 
toestemming van de redactie. 
Aan de inhoud kunnen geen rechten 
worden ontleend.

Redactie en fotografi e: 
Ledenvereniging 
Oude en Nieuwe Land.

Colofon

Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 
8331 KG Steenwijk.

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land werkt 
nauw samen met Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land.

Het lidmaatschap van de ledenvereniging is 
voor de duur van een kalenderjaar en geldt per 
huishouden. 

De contributie is € 15,- per jaar. Bij automatisch 
incasso betaal je slechts € 12,50. Je kunt je op 
elk moment van het jaar aanmelden. 

Als bewijs van jouw lidmaatschap ontvang je 
een ledenpas. Opzeggen voor het volgende 
jaar dient vóór 1 november van het lopende jaar 
schriftelijk te gebeuren. 

Bezoek voor aanmelding lidmaatschap of 
adreswijzigingen onze website of neem contact 
op met de ledenadministratie door te bellen met 
0521 539 893 of te mailen naar
info@uwledenvereniging.nl

Bekijk het totale dienstenaanbod op 
www.uwledenvereniging.nl 
of kijk op onze Facebookpagina

Tussen thuiswerken en samenzijn

Thuiswerken is sinds de lockdown aardig normaal geworden en dat hee�  heel 
veel voordelen. ‘Files blijven afnemen door thuiswerken, vraagtekens bij aanleg 
nieuwe wegen.’ Geen reistijd, geen fi les, zelfs minder CO2, een wasje tussendoor 
kunnen draaien en natuurlijk thuis je pakketje aan kunnen nemen. 

Maar wij missen het samen zijn toch echt wel bij de Ledenvereniging. Op 
kantoor hebben we afgesproken op de maandagen weer aanwezig te zijn. Even 
kletsen, overleggen hoe we iets aanpakken, sparren wat we van een idee vinden 
en natuurlijk het ommetje. Want thuis is er niet iemand die zegt ‘Kom op, we 
gaan, we móeten even wandelen in de pauze’. Thuis zijn we snel geneigd om te 
blijven zitten op de bureaustoel en door te gaan met typen, toch nog even dat 
ene mailtje te beantwoorden of nog even de administratie af te werken. Verga-
deringen met het bestuur en de ledenraad doen we het liefst ook weer fysiek. 
Elkaar ontmoeten is toch echt een levensbehoe� e. 

‘Zorg goed voor jezelf, dan pas kun je voor een ander zorgen’, zei dokter Juriaan 
tijdens de lang verwachte ledenavond, die nu echt doorging, op 1 september in 
de Meenthe. Een heel mooi en inspirerend theatercollege waarin hij uitlegde 
waarom je altijd op zoek moet naar je eigen drijfveren en naar wie jij wilt zijn. 
We hebben er veel positieve reacties op gehad.

In de komende maanden staan er ook weer mooie activiteiten op het program-
ma, waarbij we hopen dat weer veel leden er gebruik van maken. De leden-
avond van 2021 komt eraan met futuroloog Jeanneke Scholtens. Eva Vriend 
gaat in iedere gemeente in gesprek met de wethouder over Zorg en Wonen. 
Je leest er alles over in deze LEEFtijd. En: vergeet ook de bonnen op de achter-
kant niet.

Als het veilig kan, zien we jou heel graag!

Ineke en Gonny

P.S. Wil je meedenken over de ledenvereniging? De ledenraad en het bestuur 
zoekt versterking! Kijk op uwledenvereniging.nl voor meer informatie en 
aanmelden.

eel mensen zullen Hilma (56) 
kennen van basisschool De Licht-

boei, waar ze meer dan 30 jaar werkte 
als ondersteunend personeelslid. Hil-
ma heeft een aangeboren aandoening, 
waardoor haar schildklier nauwelijks 
ontwikkeld is. Ze heeft daardoor onder 
andere slecht bindweefsel en slecht 
functionerende spieren. 

Mantelzorg
Ondanks haar eigen klachten, is Hilma 
mantelzorger voor haar 82-jarige 
moeder, Roelie Doorten. ‘Ik doe alles 

op de fi ets, want ik heb geen rijbewijs. 
We doen samen de boodschappen en 
ik ga regelmatig even bij haar langs. 
Ze is niet meer zo mobiel, dus ik help 
haar waar ik kan.’

Mooi meegenomen
Hilma is al zo lang lid van Ledenver-
eniging Oude en Nieuwe Land, dat ze 
niet meer weet hoe lang het precies is. 
‘Het is handig, bijvoorbeeld omdat je 
via de Ledenvereniging hulpmiddelen 
kunt lenen. Toen onze vorige thuiskap-
ster ermee stopte, kreeg ik de tip om 

     Hilma is blij met
       thuiskapper Hilde‘Mijn pony hing voor mijn ogen, 
ik had een matje in mijn nek en 
de zijkanten waren ook veel te lang.’ Maandenlang liep Hilma Straat 
uit Emmeloord rond met corona-haar. Ze was dan ook dolblij toen 
kapper Hilde Dragt weer langs kon komen. ‘Dat was een opluchting!’ 

contact op te nemen met Hilde Dragt. Het 
is mooi meegenomen dat we dankzij de 
Ledenvereniging een leuke korting krijgen 
voor het knippen.’ 

Drenthe
Het is voor Hilma heel prettig dat kapster 
Hilde bij haar thuis komt. ‘Vanwege mijn 
aandoening ben ik eigenlijk altijd moe.’ Het 
knippen gebeurt gewoon in een stoel in de 
woonkamer.
‘Maar voor de coupe soleil gaan we naar 
de keuken’, lacht Hilma. Hilde knipt ook 
Hilma’s moeder Roelie. 
Ze hebben dan vaak hele gesprekken 
over Drenthe, waar ze beiden hun roots 
hebben. Hilma: ‘Dat is altijd heel gezel-
lig!’ Leden van Ledenverenging Oude en 
Nieuwe Land krijgen 10% korting op een 
knipbeurt door de kapper aan huis.

V
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Jeanneke is toekomstonderzoeker, 
verkenner van de tijdgeest en een 
analist van trends. Op basis van on-
derzoek schetst ze scenario’s voor de 
toekomst, duidt ze trendlijnen en schetst 
ze waar we naartoe gaan. ‘Zo heb ik de 
dood, de rol van de kerk en de toekomst 
van seks en relaties onderzocht. Op dit 
moment werk ik aan een boek over genot 
en verslaving, ‘Roes’.’

Met haar onderzoek gaat Jeanneke op 
zoek naar de vragen die ons allemaal 
aangaan. De antwoorden kunnen ons 
helpen om voorbereid richting de toekomst 
te gaan. ‘Je maakt immers nú de keuzes 
voor later.’ Het verbaast haar dat organi-
saties en mensen nog steeds vooral met 
de korte termijn bezig zijn. ‘Ik hoop dat 
dit verandert. Dat mensen verder denken 
dan vandaag, en ook stilstaan bij hoe hun 
bedrijf of hun persoonlijke leven er over 
een aantal jaar uitziet. Mét verantwoorde-
lijkheid richting de volgende generaties.’

Om dat te 
bereiken, zou 
Jeanneke het 
toekomstden-
ken graag terugzien in de klas en in de 
politiek. ‘Maar ook dat je thuis aan tafel 
praat over seks, over relaties, over zinge-
ving, de dood, over waar je in gelooft of 
niet meer in gelooft. Ik zweer je, het maakt 
gelukkiger. Niet alleen nadenken over de 
toekomst, welke keuzes we krijgen of wat 
onze keuzes doen met die toekomst, maar 
ook gelóven in een toekomst.’

Uitgesteld verlangen
Dat toekomstdenken je gelukkiger kan 
maken, heeft volgens Jeanneke te maken 
met uitgesteld verlangen. ‘De drijfveer 
van de mens is heel erg gericht op de 
korte termijn. Je wilt nú eten, nú seks 

hebben, nú kunnen kopen wat je wilt. 
Maar uitgesteld verlangen geeft je uitein-
delijk veel meer vervulling. Het smachten, 
het hunkeren is ook een vorm van geluk. 
Denk aan hoe je vroeger met de hand een 
liefdesbrief schreef, en dat je dan dagen-

lang kon twijfelen 
of je die wel of 
niet op de bus 
durfde te doen. 
Vergelijk dat met 

datingapp Tinder; met één swipe keur je 
iemand af of goed. Daar is toch helemaal 
niks aan?’

Onze hele maatschappij is er op ingericht 
om mee te gaan in elke impuls. Via Tinder, 
maar ook via online shoppen. Vandaag 
besteld, vandaag in huis. ‘Als je niet aan 
elke impuls wilt voldoen, kun je bewustere 
keuzes maken. Je overdenkt verschil-
lende scenario’s. Het verschil zit hem in 
korte termijn verlangen en lange termijn 
belangen.’

Wat als?
Tijdens haar onderzoek en tijdens haar le-

zingen past Jeanneke graag het 
scenariodenken toe. ‘Dat bete-
kent dat je nadenkt over een ‘wat 
als’-vraag’, legt ze uit. ‘Neem 
het thema van mijn lezing in 
Emmeloord. Wat als je 130 kunt 
worden? Wat als er een verjon-
gingspil beschikbaar komt, neem 
je die dan? Wat als je genetische 
aandoeningen kunt uitschakelen 
bij de bron? Wat als Nederland 
onder water loopt? Wat als de 
grens opschuift naar 100 jaar, en 
dan naar 120 jaar, en dan…?’ 

Tijdens de lezing in ’t Voorhuys 
loopt Jeanneke met de aanwezi-
gen door deze en andere scena-
rio’s heen. ‘Daarbij vind ik het 

heel fi jn, als er ook vragen, gedachtes en 
opmerkingen vanuit het publiek zijn. Het 
liefst wil ik dat het echt een interactieve 
avond wordt, met een open uitwisseling 
van gedachten en ideeën.’

Wil je antwoord op de vraag ‘wat als je 
130 jaar kan worden’? 
Kom dan woensdag 27 oktober naar 
’t Voorhuys, De Deel 20 in Emmeloord. 

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20 uur. 
De bijeenkomst is ook via livestream bij te 
wonen. Meer informatie in de agenda op 
pagina 15.

Over Jeanneke 
Jeanneke Scholtens is toekomstonderzoeker en oprichter van 
Buro Zorro: een bedrijf dat zich specialiseert in toekomststra-
tegie- en onderzoek. Met een Master of Arts in de geesteswe-
tenschappen bespreekt en onderzoekt ze taboethema’s, waar 
mens en technologie, wetenschap en fi losofi e elkaar raken. 
Haar boek Holy Fuck, over de toekomst van seks, werd in 2019 
bekroond met de Alice Indie Boekprijs in de categorie Non-fi ctie. 
Jeanneke doet doorlopend onderzoek naar de toekomst van de 
kerk, de dood en het leven. Ze reist de wereld over, van Tokio tot 
Washington, van Dubai tot Vancouver om bedrijven futureproof 
te maken. Daarnaast geeft Jeanneke gastcolleges op universi-
teiten en hogescholen en is ze bekend van onder meer Zembla, 
EenVandaag, De Coen & Sander Show, de Telegraaf, Jinek en 
Linda.

Oprichter en eigenaar van www.burozorro.nl
www.whatsinstoreforthefuture.nl
www.tafel-genoten.nl
auteur van Holy fuck (2018) en Roes (verschijnt in 2022)

Als er een 
        komt, neem je die dan?

Foto: Maria Bodil

Wat als je 130 jaar kon worden? En tegen welke prijs zou je zo oud willen worden? 
Moet je dat überhaupt wel willen? Met dat soort vragen houdt toekomstonderzoeker 
Jeanneke Scholtens zich bezig. Zij geeft op woensdag 27 oktober voor de jaarlijkse 
ledenavond een interactieve lezing over dit thema in ’t Voorhuys in Emmeloord. 

‘Ga je voor korte termijn verlangen 
of lange termijn belangen?’

Kom
naar de 

ledenavond
2021!

‘Verj� gingspil ’

Apotheek
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Heb je geen wekker? 
Koop er een! 
Als je een wekker hebt, hoef je ‘s 
avonds je telefoon niet mee naar 
je slaapkamer te nemen. Daar-
door kijk je ’s avonds voor het 
slapengaan en ’s ochtends vroeg 
ook niet meteen op je telefoon. 
Oftewel: een wekker gebruiken in 

plaats van je smartphone bevordert een goede nachtrust en een 
ontspannen ochtend. Hetzelfde idee geldt voor een horloge: als 
je die draagt, kijk je niet telkens op je telefoon om te zien hoe laat 
het is. En zie je dus ook geen meldingen. 

Gebruik de vliegtuigmodus
Elke telefoon heeft een vliegtuig-
modus. Daarmee is je telefoon in 
één keer helemaal oªine. Zo heb 
je je telefoon wel bij je, maar zie je 
niet steeds alle meldingen. 

Blokkeer pushmeldingen
Elke app op je telefoon heeft 
maar één doel: jouw aandacht 
trekken. De apps maken handig 
gebruik van onze neiging om 
alle rode rondjes weg te willen 
werken. De oplossing? Schakel 

alle push-meldingen uit op je telefoon, of in ieder geval die van 
veruit de meeste apps. Je bepaalt zelf wel wanneer je een app 
opent, toch? 

Gebruik de ‘niet storen-modus’
In de niet storen-modus werkt 
alles gewoon, maar zie je bericht-
jes, binnenkomende oproepen en 
allerlei andere meldingen niet in je 
scherm. Behalve van de mensen 
die jij hebt aangemerkt als favoriet. 
Bijvoorbeeld je partner, ouders, 
kinderen en misschien je baas. Als 
zij jouw appen of bellen, krijg je daar wél melding van. 

Neem de tijd 
Weet je nog, vroeger, dat je op 
vakantie ging en hooguit eens in 
de week belde met het thuisfront? 
Dat is voltooid verleden tijd sinds 
de komst van de beruchte dubbele 
vinkjes in Whatsapp. Iedereen kan 
zien of je een berichtje gelezen 
hebt, wat je weer het gevoel geeft 

dat je ook direct moet antwoorden. Daar is een technische oplos-
sing voor: je kunt in Whatsapp uitzetten dat mensen kunnen zien 
of je een berichtje gelezen hebt. Maar je kunt ook besluiten dat je 
er gewoon niet aan mee doet. En mensen vragen om je even te 
bellen, als er écht iets dringends is. 

Zet je out-of-o�ce-reply aan
In je e-mail, statusberichten 
en postbussen – vooral tijdens 
vakantie. Zo weten mensen dat je 
niet beschikbaar bent, en ze wat 
langer op een antwoord zullen 
moeten wachten. En kun jij je 
werk beter loslaten. 

Twee telefoons
Om werk en privé echt geschei-
den te kunnen houden, kan het 
heel handig zijn een werk- en een 
privé telefoon te hebben.
’s Avonds, in het weekend kan 
de werktelefoon dan uit en als je 
met vakantie gaat, laat je het ding 
gewoon heerlijk thuis. 

Schermvrije tijden en plekken
Roep bepaalde tijden en/of 
ruimtes tot schermvrije zones. 
Bijvoorbeeld geen schermen in 
de slaapkamer of geen schermen 
tussen 10 uur ’s avonds en 8 uur 
’s ochtends. 

Analoge alternatieven
Gebruik voor dat dagje uit niet Goog-
le Maps, maar gewoon een stads-
plattegrond, en blaas het stof van je 
ouderwetse fotocamera om foto’s te 
maken. Er zijn ook nog steeds van 
die wegwerpcameraatjes te koop, of 
koop zo’n Instax-camera (de moder-
ne versie van de polaroid). Ook leuk 
als er kinderen mee zijn! Nog meer analoge alternatieven: neem 
weer een abonnement op een papieren krant, gebruik een ouder-
wetse rekenmachine in plaats van die op je telefoon, ga naar de 
bieb of kringloop voor een boek over traktaties/knutselen/bloem-
schikken in plaats van op Pinterest naar ideeën zoeken of lees een 
roman in plaats van de zoveelste Netflix-serie bingewatchen. 

Schrap die nutteloze swipes
Hoe vaak kijk je wel niet puur 
uit gewoonte op je telefoon, 
zonder dat je eigenlijk echt iets 
wilt opzoeken of zien? Probeer 
de momenten waarop je dat 
het meest doet te identificeren. 
Bedenk vervolgens wat je gaat 
doen om die nutteloze swipes te 

elimineren. Bijvoorbeeld je telefoon 
wegleggen en een paar keer diep ademhalen. Of even opstaan, 
een rondje door de kamer lopen, en weer gaan zitten. Wat je ook 
bedenkt: de truc is, om het automatisme te doorbreken. 

Volgens een onderzoek van Panel-
Wizard in opdracht van Specsavers 
keek de helft van de Nederlanders 
ten minste 4 uur per dag naar een 
beeldscherm. 

Erger nog: 14 procent kijkt zelfs 
elke dag meer dan 8 uur naar een 
beeldscherm. Als je er van uit gaat 
dat iemand om 7 uur ’s ochtends 
opstaat, en om 11 uur ’s avonds 
naar bed gaat, is dat dus minimaal 
de helft daarvan. In coronatijd nam 

het gebruik van schermen natuurlijk 
alleen maar toe. Dat heeft allerlei 
gevolgen. Je nek, schouders, polsen 
en vingers hebben te lijden onder de 
slechte houding die we aannemen 
tijdens het appen, swipen en tikken. 

Het blauwe licht is slecht voor 
de kwaliteit van je slaap. Je ogen 
hebben het ook zwaar met al die 
schermen. Je kunt er zelfs bijziend 
van worden. Het constant bereik-
baar zijn, of dat nu via belletjes, 

berichtjes of mailtjes is, zorgt voor 
mentale stress. Maar ondanks dat 
de meeste Nederlanders zich ervan 
bewust zijn dat ze dagelijks te lang 
naar beeldschermen kijken, lukt het 
een ruime meerderheid (71%) niet 
om hun beeldschermgebruik aan te 
passen. 

Wil jij proberen om minder naar 
schermen te staren, om zo fysiek en 
mentaal gezonder te worden? Met 
deze 10 tips moet het je vast lukken! 

Waarom een wekker goed 
is voor                     enl�h�m g�st

Je telefoon, het beeldscherm van je laptop en de televisie: we kijken elke 
dag heel wat uurtjes naar een beeldscherm. ’s Ochtends grijp je als eerste 
naar je smartphone, voor je werk staar je urenlang naar een beeldscherm 
en ’s avonds plof je lekker op de bank om te Netflixen. 

TiP 1
TiP 6

TiP 7

TiP 8

TiP 9

TiP 10

TiP 2

TiP 3

TiP 4

TiP 5

Ik ben op vakantie... :-)

  Toedeloe



  oktober 2021  l 98  l                        oktober 2021   oktober 2021  l 98  8  8 l                        oktober 2021

etra Verwoerd en Cindy Stolte zijn 
gedragsdeskundigen bij Zorggroep 

Oude en Nieuwe Land. Zij hebben binnen 
hun werk vooral te maken met mensen 
met gevorderde dementie. Cindy vooral 
met oudere mensen, Petra ook met jonge-
re mensen met dementie. 

Door hun werk komen Petra en Cindy ook 
veel in contact met de mantelzorgers van 
deze mensen. ‘Voor de mantelzorgers viel 
tijdens de lockdowns een groot deel van 
hun routine weg’, zegt Petra. ‘Veel van hen 
komen onder normale omstandigheden 

dagelijks naar hun geliefde in het verpleeg-
huis toe. Naast dat je het natuurlijk vreselijk 
mist om bij je geliefde te zijn, is het ook 
moeilijk dat die structuur wegvalt.’

Natuurlijk kwamen er al snel creatieve ma-
nieren om toch met elkaar in contact te blij-
ven. Zoals bezoekjes via de ramen en het 
maken van video’s van de bewoners, om 
naar de familie te sturen. ‘Maar dat neemt 
niet weg, dat het voor sommige mantelzor-
gers een traumatische ervaring was’, zegt 
Petra. Een deel van de bewoners kreeg het 
vanwege hun dementie allemaal niet zo 

mee. ‘Maar sommigen hechten heel sterk 
aan hun familie’, weet Cindy, ‘Zij leden er 
zeker ook onder.’

Prikkels
Toch zijn er ook positieve zaken uit de co-
ronatijd voortgekomen. Zo bleek het voor 
veel bewoners fi jn, dat familie ook nu nog 
niet in de gezamenlijke huiskamers komt. 
‘Dat zorgt voor veel prikkels’, legt Petra uit. 
‘En juist in een verpleeghuis wonen veel 
mensen voor wie er snel teveel prikkels 
zijn. We merken dat het voor de bewoners 
rustiger is, op deze manier.’ 

Wat beteken(d)en de coronamaatregelen voor mensen met gevorderde dementie die in 
een verpleeghuis wonen? En voor hun mantelzorgers en geliefden? Welke lessen nemen 
de medewerkers die voor de bewoners zorgen mee naar de toekomst? 

= meer           voor mensen 
     met gevorderde dementie

Bezoek zit nu in de eigen kamer van de 
bewoner,  in het restaurant of buiten. 
‘Daarmee behoud je de rust in de huiska-
mer’, beaamt Cindy. 

Als gedragswetenschappers vinden Cindy 
en Petra het belangrijk, dat er binnen de 
organisatie gekeken wordt naar hoe er in 
de toekomst omgegaan wordt met bezoek. 
‘Veel van onze bewoners worden echt 
onrustig van teveel drukte’, herhaalt Petra, 
‘Dat uit zich in gefrustreerd en soms zelf 
agressief gedrag, of in verdriet. Mensen 
met dementie kunnen een teveel aan 
prikkels niet vertalen in de gedachte ‘ik 
trek me even terug’, daarom komt die 
overprikkeling er op andere manieren 
uit.’

Gezichtsuitdrukking
Inmiddels is ook binnen de verpleeg-
huizen het sociaal contact weer stap 
voor stap opgebouwd naar bijna nor-
maal. Wel kan veel zorgpersoneel niet 
wachten tot de mondkapjes helemaal 
af mogen. ‘We wisten natuurlijk al dat 
de gezichtsuitdrukking erg belangrijk is 
in de communicatie met mensen met 
dementie’, zegt Petra, ‘maar sinds coro-

Minder

na is iedereen zich daar extra bewust van.’ 
En wat te denken van slechthorenden,’ 
vult Cindy aan. ‘Zij maken veel gebruik van 
liplezen, voor die mensen zijn de mond-
kapjes van de medewerkers een drama.’

Mocht er een nieuwe coronagolf komen, 
dan zal de angst en onzekerheid een stuk 
minder zijn, verwachten de beide gedrags-
deskundigen. ‘Mensen weten nu wat de 
symptomen zijn van corona. En welke re-
gels ze moeten opvolgen bij een bestem-
ming. Dat geldt in het verpleeghuis, maar 
ook daarbuiten’, weet Cindy.  

Zuurstof
Voor mantelzorgers is het belangrijk om 
goed voor jezelf te zorgen, benadrukken 
Petra en Cindy, of de zorgvrager nu thuis 
woont of in een verpleeghuis. Contact met 
je vrienden, het uitoefenen van je hobby, 
zorgen voor beweging of een praatgroep: 
daar moet je mee doorgaan. ‘Daarmee 
stoppen is geen optie’, zegt Petra. ‘Zelf-
zorg moet een prioriteit zijn.’ Daar is Cindy 
het hartgrondig mee eens. ‘Het is net als 
in het vliegtuig: eerst zorgen voor zuurstof 
voor jezelf, anders kun je de ander niet 
helpen.’

prikkelsprikkels

Goed voor jezelf zorgen is 
niet egoïstisch. Want al-
leen als je goed voor jezelf 
zorgt, kun je er optimaal 
zijn voor anderen. Maar 
hoe doe je dat, voor jezelf 
zorgen? We geven je vijf 
tips.

1. Eet goed
Een inkoppertje, maar toch 
schiet dit er vaak bij in, als 
je de zorg voor een ander 
draagt. Heb je het te druk 

om boodschappen te doen? 
Bestel je boodschappen dat 
online en haal ze af of laat ze 
thuisbezorgen. Het helpt om 
een maaltijdschema te ma-
ken, waarin je opschrijft wat 
je elke week eet. Natuurlijk 
kun je daarop variëren, maar 
het biedt je houvast. 

2. Zorg voor beweging
Bewegen is natuurlijk goed 
voor je conditie. Het mooiste 
is het, als je naar buiten gaat. 

De frisse lucht is goed voor je 
lijf, en bovendien krijg je een 
portie vitamine D van de zon. 

3. Zorg voor 
ontspanning
Momenten van ontspanning 
zijn essentieel voor lichaam 
en geest. Het is niet gezond 
om altijd ‘aan’ te zijn. Dus 
zorg dat je dagelijks tijd hebt 
om even ongestoord te nik-
sen, een boek te lezen of iets 
leuks te kijken op tv.

4. Wees lief voor jezelf
Zeg tegen dat kritische stem-
metje in je hoofd dat hij zijn 
wa³ el moet houden. Praat 
tegen jezelf, zoals je tegen 
een goede vriend of vriendin 
zou praten.

5. Zoek contact
Maak tijd om af te spreken 
met vrienden en familie. 
Sociale contacten zijn 
belangrijk voor je mentale 
welzijn. 

Zorg voor jezelf: vijf tips

De Vakgroep 
Gedragsdeskundigen 

van de Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land, 

met linksboven 
Petra Verwoerd en 

rechtsonder Cindy Stolte.

P

rust



10  l                        oktober 2021   oktober 2021  l 11

Wat is           contact?

Als de afgelopen ruim 1,5 jaar ons iets geleerd 
heeft op sociaal vlak, is het wel dat we meer dan 
ooit bewust zijn van de waarde van sociale contac-
ten. Over de hele wereld is nog nooit zoveel gebruik 
gemaakt van Zoom, Teams, Skype, Facetime en 
andere manieren om te videobellen. Maar dat is 
toch niet hetzelfde als iemand in levende lijve 
tegenover je hebben. Joni Mitchell zei het al: 
you don’t know what you’ve got ‘till it’s gone. 

oor sommigen was de verplichte rust 
een opluchting. Niet langer bijna elk 

weekend wel ergens op verjaardag moe-
ten, thuis in alle rust werken in plaats van 
in de luidruchtige kantoortuin en geen last 
hebben van FOMO – fear of missing out 
– de angst om iets te missen. Maar voor 
anderen was het een drama. 

Voor veel alleenstaande ouderen was 
het bijvoorbeeld erg moeilijk, zo vaak zo 
veel stilte om je heen. Maar zelfs als je de 
rust eigenlijk wel fi jn vindt, ga je over het 
algemeen hunkeren naar (meer) menselijk 
contact. Anderen ontmoeten, je omringd 
voelen door fi jne mensen vermindert 
stress en verkleint zelfs de kans op ziekte, 
zo blijkt uit onderzoek. 

Prioriteiten
We hebben allemaal moeten nadenken 
over prioriteiten – als je maar een beperkt 
aantal mensen kan zien, tot wie beperk je 
dat dan? En hoe haal je het meeste uit de 
momenten met je dierbaren? Met andere 
woorden: wat is écht contact? 

Het antwoord op die vraag zal per persoon 
verschillen. Voor de één draait écht contact 
vooral om samen dingen doen, zoals wan-
delen, sporten of iets maken. Een ander 
zoekt vooral zingeving in de vorm van 
goede gesprekken, iemand waarmee je je 
problemen kan bespreken. Of je vindt het 
fi jn als je ontzettend met iemand kan la-
chen. Wat je uit een relatie of vriendschap 
wilt halen, hangt ook af van wat jij en de 

ander van elkaar zijn. Van een vriendschap 
verwacht je waarschijnlijk iets anders dan 
van de relatie met een kind of ouder.

Spitsuur
Ook je levensfase beïnvloedt je behoefte 
aan sociaal contact. Jongeren zijn volop 
aan het ontdekken wie ze zijn, en doen dat 
onder andere door zich te spiegelen aan 
anderen. 
Tijdens het spitsuur van je leven – kleine 
kinderen, drukke baan en/of hulpbehoe-
vende ouders – heb je automatisch volop 
contact met anderen. Dan heb je misschien 
minder behoefte aan nog meer drukte. Of 
juist wel, om aan de sleur te ontsnappen of 
met anderen je ervaringen met gezin, werk 
en familie te delen.

Wil je voor jezelf onderzoeken hoe jij hierin 
staat, zou je jezelf eens de volgende vragen 
kunnen stellen:

V

écht

‘Uiteindelijk heb je anderen nodig’
Tijdens het theatercollege dat Dokter Juriaan exclusief voor leden 

van de Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land gaf, 
woensdag 1 september in De Meenthe in Steenwijk, vroegen we 

drie leden wat écht contact voor hen betekent. 

Karin Bootsma uit Emmeloord (65) 
‘Dat is heel belangrijk voor mij, vooral met familie en vrienden! Echt contact 
verrijkt je leven, het geeft gezelligheid, maar ook verdieping.

Ik ontmoet mensen het 
liefst thuis, in huiselijke 
kring. Dan kom je tot 
goede gesprekken. 
En natuurlijk op feestjes. 
Dat is altijd gezellig. 
Corona heeft voor mij 
daarin echt wel wat 
veranderd. Ik miste het 
uitgaan, het contact 
met mensen. Het was 
vanzelfsprekend, nu niet 
meer. Ik voel een afstand, 
het is allemaal minder 
spontaan, je kunt elkaar 
niet meer omhelzen. Dat 
mis ik! Maar ik heb ook 
gemerkt dat rust belang-
rijk is. Het was goed om 
minder te hebben, maar op een gegeven moment voelde ik echt weer de 
behoefte om mensen te ontmoeten.’

Petra en Sabine uit Steenwijk (beide 44) 
‘Echt contact is voor ons dat je elkaar kunt ontmoeten en dat het contact 
van twee kanten komt. Je vindt het allebei even belangrijk en je wilt het 
contact ook allebei graag. 

Wij doen graag 
dingen samen, 
zoals wandelen. 
Of gewoon samen 
koµ  e drinken. 
Menselijk contact 
is belangrijk, al is 
alleen zijn ook fi jn. 
Maar uiteindelijk 
heb je anderen 
nodig, het is bijna 
een soort voeding. 
Voor corona 
moest alles, we 
moesten overal 
heen en overal bij 
zijn. Nu kunnen 
wij beter kiezen, wie wil ik écht ontmoeten en waar wil ik écht heen? Wij 
vullen onze vrije tijd beter in, doordat wij keuzes maken.’

meer. Ik voel een afstand, 

Of gewoon samen 

alleen zijn ook fi jn. 

een soort voeding. 

wij beter kiezen, wie wil ik écht ontmoeten en waar wil ik écht heen? Wij 

● Van welke sociale contacten krijg 

ik energie, en welke kosten juist 

energie? 

● Wat vind ik van de balans tussen 

sociale contacten en tijd alleen in 

mijn leven?

● Zijn er sociale contacten die ik alleen 

uit verplichting heb? Zo ja, wat vind 

ik daarvan? 

● Wil jij het contact met bepaalde 

mensen verdiepen, en zo ja: hoe kun 

je dat doen? 
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Kwartiertje
De keuring zelf, in Steenwijk, viel Roefe 
enorm mee. ‘Binnen een kwartiertje stond 
ik weer buiten. Maar ik had ook niet anders 
verwacht hoor. Ik ben op leeftijd, maar 
weet van mezelf dat ik nog prima kan rij-
den. Er komt misschien het moment dat je 
merkt dat het niet meer kan, en dan moet 
je ook je verantwoordelijkheid nemen, vind 
ik. Maar zo ver is het gelukkig zeker nog 
niet.’

Als lid van Ledenvereniging Oude en Nieu-
we Land krijg je minimaal 10 euro korting 
op de kosten voor de rijbewijskeuring. 
Roefe en zijn vrouw Hennie zijn al heel 
lang lid van de Ledenvereniging. ‘Zo lang, 

dat we niet eens precies weten sinds wan-
neer. We maakten eigenlijk nooit gebruik 
van de kortingen. Toen ik in de LEEFtijd las 
dat je korting krijgt op de rijbewijskeuring, 
heb ik daar direct gebruik van gemaakt!’
Niet alleen wie 75 wordt, moet een medi-
sche keuring laten uitvoeren voor verlen-
ging van het rijbewijs. Ook als je bepaalde 
aandoeningen hebt, zoals problemen met 
het zicht of diabetes, is dat nodig. Als lid 
van de Ledenvereniging heb je korting op 
de keuring, wat de reden ook is. 

Korting
De kosten voor een rijbewijskeuring zijn 
sinds 1 oktober 55 euro voor een stan-
daard keuring voor mensen van 75 jaar en 

ouder. Voor een groot rijbewijs is dat 75 
euro. Leden van Ledenvereniging Oude en 
Nieuwe Land krijgen 10 euro korting. Als 
je online via www.rijbewijskeuringsarts.nl 
een afspraak inplant, krijg je nog een extra 
korting van 5 procent. 

Een afspraak maken kan via 
www.rijbewijskeuringsarts.nl, per mail 
via afspraken@rijbewijskeuringsarts.nl 
of telefonisch via 085 - 018 08 00. 
Er wordt onder andere spreekuur 
gehouden op Urk, in Emmeloord en 
in Steenwijk. Let op: maak tijdig een 
afspraak voor de rijbewijskeuring! Het 
beoordelen en goedkeuring bij het CBR 
kan een aantal maanden duren.

Roefe is blij met korting 
op rijbewijskeuring

Als je 75 wordt, moet je voor verlenging van het rijbewijs een medische keuring ondergaan. 
Zo ook Roefe Winter uit Vollenhove. Hij vierde in mei zijn 76ste verjaardag. ‘Maar ik rijd nog 
tussen 20.000 en 25.000 kilometer per jaar’, vertelt hij. ‘Ik heb ook een groot rijbewijs, dat heb ik 
ook verlengd. Tegenwoordig rijd ik niet meer op de bus, zoals vroeger, maar je weet maar nooit!’

Speciaal voor
jou als lid
Als lid van Ledenvereniging Oude 
en Nieuwe Land profi teer je nu 
van maar liefst 50% korting op een 
ViscoClimate Ultra droommatras van 
topkwaliteit! Profi teer daarbij ook 
van gratis levering én retour van uw 
oude matras t.w.v. € 29,99.

Met het ViscoClimate Ultra matras haal 
je een droommatras in huis. Het Visco-
Climate Ultra matras is vervaardigd van 
Zwitsers traagschuim dat uitstekend 
ademt en ventileert. De kwaliteit en 
veerkracht blijven hierdoor gewaar-
borgd waardoor het matras lang mee 
gaat. Zo lang zelfs, dat we 
10 jaar garantie bieden.

Zodra je in bed stapt, past het matras 
zich aan naar jouw lichaam zonder zijn 
veerkracht te verliezen. Naast een goed 
matras, is een goede bedbodem essenti-
eel voor het slaapcomfort. Ontvang een 
gratis bedbodemcheck, dit kan ook op 
afstand, t.w.v. € 59,99. 

Heb je interesse in een complete 
slaapoplossing? 
Wij geven je graag persoonlijk advies 
over bedden, bedbodems, matrassen 
en kussens; alles voor een comple-
te slaapoplossing!  Graag stelt onze 
slaapexpert een uniek voordeelpakket 
voor je samen, zodat je klaar bent voor 
de toekomst. 

Dit kan bij ons in de winkel, telefonisch 
of bij jou thuis. 

Kijk voor de dichtstbijzijnde winkel op 
www.medipoint.nl/winkels, bel met 
onze Klantenservice via: 
088 – 10 20 100 (optie 3) 
of bekijk onze site: 
www.medipoint.nl/droommatras

✔ Actie alleen geldig voor leden.   
 Nog geen lid? Geef aan dat je lid  
 wilt worden en profi teer  direct  
 van deze aanbieding.
✔ Gratis levering én retour van   
 jouw oude matras t.w.v. € 29,99
✔ Gratis bedbodemcheck t.w.v. 
 € 59,99

✔ Zwitserse topkwaliteit
✔ Leverbaar in alle formaten
✔ Aanbevolen door zorgprofes-
 sionals
✔ 10 jaar garantie
✔ ISO gecertifi ceerde productie
✔ Nationaal Keurmerk hulpmid-
 delen 

De matrassenactie van Medipoint:
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Oplossing

Puzzel & Win het boek ‘Eens ging de 
zee hier tekeer’ van Eva Vriend.

Stuur je oplossing naar 
info@uwledenvereniging.nl 
o.v.v. Puzzel & Win en je naam, adres 
en telefoonnummer. Je kunt de 
oplossing ook via de post sturen naar 
Ledenvereniging Oude en Nieuwe 
Land o.v.v. 
Puzzel & Win, 
Antwoord-
nummer 24, 
8330 VB 
Steenwijk. 
Oplossingen 
inzenden kan 
tot 1 decem-
ber 2021. De 
winnaar krijgt 
persoonlijk 
bericht. 
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Oplossing

Hersenkrakers

Uw oplossing:

Wie 75+ is of be- 
paalde medische 
aandoeningen 
heeft, moet een
 rijbewijskeuring 
laten uitvoeren.
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Tot aan de jaren zeventig was het een-
voudig geregeld. Ouderen woonden op 
zichzelf, voor zover dat ging. En anders 
trokken ze in bij een zoon of dochter. 
Meestal een dochter. Maar sindsdien 
veranderden de regels over wonen en zorg 
voor ouderen telkens. Het werd daarna 
heel gewoon dat 65-plussers naar een 
bejaardentehuis verhuisden, daarmee me-
teen plaats makend voor een jong gezin. 
Ook toen was er een groot woningtekort. 
De ouderen die op zichzelf bleven wonen, 
konden standaard een beroep doen op een 
bejaardenhulp van een gezinsverzorgings-
organisatie, 't Bint geheten in Noordoost-
polder, Steenwijkerland en Urk. Vanaf de 
jaren tachtig klonk de roep om een nieuwe 
inrichting van de verzorgingsstaat steeds 
luider.

Het begon met CDA-minister Elco Brink-
man die aanstuurde op een 'zorgzame 
samenleving'. Zijn uitgangspunt: het is 
niet aan de overheid om voor de mensen 
te zorgen, maar de mensen moeten elkaar 
bijstaan. Als ze er niet uit komen, kunnen 
ze niet in Den Haag, maar op het plaatse-
lijke gemeentehuis om hulp vragen.

Het verzet tegen zijn plannen was aanvan-
kelijk groot. Tot in het eerste decennium 
van de nieuwe eeuw konden ouderen 
terecht in bejaardentehuis. De nieuwe Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
leidde in 2008 echter defi nitief een revo-
lutionaire verandering in. Bejaardentehui-
zen verdwenen. Alleen zwaar hulpbehoe-
vende ouderen kunnen nu nog terecht in 
verzorgingscentra.

In die zin, zou je kunnen zeggen, zijn we 
weer terug in de jaren zestig. Inmiddels 
is het alleen niet meer gebruikelijk dat je 
als zoon of dochter voor je ouders zorgt, 

Door Eva Vriend

Een fi jne, betaalbare woonplek, (straks) zorg 
nodig hebben, en gelukkig ouder worden. 
Hoe dan?

laat staan dat je die bij je in huis neemt. 
De huisvesting van ouderen, waar er door 
de toenemende vergrijzing relatief meer 
van zijn, dient anders geregeld. Maar hoe 
dan? In kangoeroe-woningen, particuliere 
servicefl ats, hippe seniorenwoongroepen? 
En wie gaat dat betalen?

Mijn vader geniet nog altijd van de klusjes 
op de boerderij en in de tuin. Het werk 
valt hem wel zwaarder. Als hij écht oud 
wil worden op de boerderij, moet het 
woonhuis verbouwd. Een trapli�  een 
grotere wc, een speciale douche? Kan hij 
dat betalen? Wie zorgt er dan voor hem 
en zijn partner? Mijn broer, zus en ik, die 
alle drie druk zijn met onze carrière en 
ons gezin? Een particulier verzorgster? 
Mochten ze gaan verhuizen, waar kunnen 
ze dan heen? Wat zijn de mogelijkheden? 
Waar kunnen we terecht als opa en oma 
meer zorg nodig hebben? Wat moet of 
kan ik zelf doen en hoe is dat per gemeen-
te geregeld?

Eva Vriend te gast tijdens 
avonden Zorg en Wonen
In maart stonden de avonden Zorg en 
Wonen gepland in Emmeloord, Steenwijk 
en Urk. Tijdens de avonden vertellen 
wethouders Freek Brouwer (Urk), Marian 
Uitdewilligen (Noordoostpolder) en Trijn 
Jongman (Steenwijkerland) in hun eigen 
gemeente over de obstakels en ontwik-
kelingen. Waar houden zij rekening mee 
in de toekomst en wat regelen zij daar-
voor? Omdat juist de ontmoeting hierin 
belangrijk is, zijn de avonden verzet naar 
november. 

Eva Vriend, journalist, schrijver en his-
toricus uit Emmeloord, leidt de avonden 
in op het thema. Zij doet op dit moment 
onderzoek naar hoe de regelgeving in 
elkaar zit. Welke gevolgen hebben de 
regels voor een persoon of een gemeen-
schap? Daarbij zoekt ze naar aanspre-
kende voorbeelden. Ook Anne Kok, 
teammanager bij  Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land sluit aan. Hij vertelt tijdens 
de avond onder meer over ontwikkelin-
gen en samenwerkingsverbanden op 
het gebied van welzijn, wonen en zorg in 
combinatie met bijvoorbeeld opkomst van 
zorgtechnologie. 

Emmeloord:  donderdag 4 november
Urk:  maandag 8 november
Steenwijk:  donderdag 18 november 

De inloop is telkens vanaf 19.00 uur, 
het programma begint om 19.30 uur. 
Aanmelden voor deze avonden kan via 
info@uwledenvereniging.nl of telefoon 
0521-539893.

Mijn lieve vader Frits is 81 jaar. 
Hij woont met zijn partner Wil 
op de boerderij in Luttelgeest 
die hij jarenlang als veehou-
derijbedrijf runde. Het is de 
boerderij die mijn grootvader 
in 1952 als pionier betrok. 
‘Spes Nostra’ staat er met 
trotse, hoekige hoofdletters 
op de schokbetonnen schuur. 
Onze hoop. Mijn vader houdt 
van zijn woonstek. Hij is eraan 
gehecht. Maar hoe lang kun-
nen hij en zijn partner er nog 
blijven wonen? 
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Wil je bij een activiteit aanwezig zijn? Meld je aan via info@uwledenvereniging.nl of 0521-539893. 
Aanmelden is in verband met eventuele corona-maatregelen altijd noodzakelijk.

‘De toekomst van het leven’
Trendwatcher Jeanneke Scholtens neemt je tijdens deze lezing mee in de wereld van 
levensverlenging en systeemverandering en heeft daar ook jouw kennis en gedachten bij 
nodig. Na een inhoudelijke inleiding denken we na over de gevolgen van een langer leven 
voor wonen, werken, economie en demografi e. 
Zie voor meer informatie over het thema van deze avond ook pagina’s 4 en 5 van 
deze LEEFtijd. Deze lezing is exclusief voor leden. 

Woensdag 27 oktober in ’t Voorhuys, De Deel 20 in Emmeloord. Inloop vanaf 19.30 uur, 
aanvang 20 uur. Deze avond is ook te volgen via livestream. Geef bij aanmelding door of je 
fysiek in het Voorhuys aanwezig wilt zijn of deze avond via livestream wilt volgen.

Ouder worden
Hoe zie jij je toekomst? Houdt het jou soms ook bezig, ‘ouder worden’? Want wat gaat er 
allemaal gebeuren en vooral: hoe? Hoe kan je dan zelf de regie houden? Moet je kleiner 
gaan wonen, in een kleinschalige woonvorm participeren, bij je kinderen intrekken? Gaat 
je gezondheid je parten spelen? Wat zou je eigenlijk diep in je hart nog willen doen en wat 
betekent dat voor de keuzes die je dan makt? Lijkt het je prettig om over dit soort vragen 
in gesprek te zijn met anderen en te leren hoe je daarmee om kunt gaan? Meld je dan aan 
voor de bijeenkomsten onder begeleiding van geestelijk verzorger Diet Maissan en coach 
Joke van Hardeveld. Jouw vragen staan centraal. Vertrouwelijkheid, naar elkaar luisteren en 
respect voor elkaar zijn het uitgangspunt. Deze gratis bijeenkomsten zijn alleen voor leden 
van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. Er kunnen maximaal acht mensen deelnemen. 
Informatie over de locatie volgt na aanmelding. 
Woensdag 17 november en woensdag 1 december van 19.30 tot 21.30 uur in Emmeloord. 

Rollatorcheck
Hapert er een wiel of wil je gewoon weten of je rollator nog veilig is? Medewerkers 
van Medipoint kijken rollators van leden van Ledenvereniging Oude en Nieuwe 
Land na bij de servicepunten in Steenwijk, Emmeloord en Urk. Kleine reparaties 
kunnen direct plaatsvinden, onderdelen worden tegen een vergoeding vervangen. 
Let op! Ook voor de rollatorcheck is aanmelden noodzakelijk, er wordt dan een 
afspraak ingepland.
Dinsdag 9 november, Meester Zigher ter Steghestraat 9 in Steenwijk 
Dinsdag 16 november,  Kometenlaan 1 in Emmeloord
Dinsdag 23 november,  Vlechttuinen 1 op Urk

Zorg & Wonen 
Tijdens de avonden Zorg & Wonen ver-
tellen wethouders Freek Brouwer (Urk), 
Marian Uitdewilligen (Noordoostpolder) 
en Trijn Jongman (Steenwijkerland) in 
hun eigen gemeente over de obstakels 
en ontwikkelingen op dit gebied. 

Waar houden zij rekening mee in de 
toekomst en wat regelen zij daarvoor? 
Eva Vriend, journalist, schrijver en his-

toricus uit Emmeloord, leidt de avonden 
in op het thema. Zij doet onderzoek naar 
hoe de regelgeving in elkaar zit. Welke 
gevolgen hebben de regels voor een per-
soon of een gemeenschap? Ook zoekt 
ze naar aansprekende voorbeelden. Een 
medewerker van Zorggroep Oude en 
Nieuwe Land vertelt tijdens de avond 
over zorg- en woonzorgvoorzieningen in 
de gemeente. Zie voor meer informatie 
over het thema van deze avonden ook 
pagina 14 van deze LEEFtijd.

Donderdag 4 november in ’t Voorhuys, 
De Deel 20 in Emmeloord
Maandag 8 november in zalencentrum 
het Irene, Wijk 8 85 op Urk
Donderdag 18 november in RaboThea-
ter De Meenthe, Stationsplein 1
in Steenwijk

De toegang is voor leden van Leden-
vereniging Oude en Nieuwe Land gratis. 
Niet-leden betalen 10 euro. De inloop is 
telkens vanaf 19 uur, aanvang 19.30 uur. 

je gezondheid je parten spelen? Wat zou je eigenlijk diep in je hart nog willen doen en wat 

De waarde van ouder worden
Over 10 jaar telt Nederland ruim 2 miljoen 
mensen van 75 jaar of ouder. En dat zijn 
600.000 ouderen meer dan vandaag. 
Behalve dat ouderen zelf graag actief 
onderdeel blijven van de samenleving, 
heeft de samenleving hun betrokkenheid 
hard nodig. Er zit veel maatschappelijk 
potentieel in deze groep; ouderen bezitten 
meer kennis, kunde en ervaring dan 

jongeren. De hele maatschappij kan hier 
de vruchten van plukken. De campagne 
‘de Waarde van Ouder Worden’ laat zien 
dat alle ouderen waardevol zijn voor de 
samenleving, nu en in de toekomst. Ieder 
op zijn of haar manier.

Kom naar één van de avonden in je 
gemeente 
Meer info op:
www.dewaardevanouderworden.nl
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Ledenvoordeel

KNIP UIT

Ledenvereniging
Oude en Nieuwe Land

Als lid van de Ledenvereniging 
Oude en Nieuwe Land profi teer 
je van vele diensten, acties en 
kortingen. Iedereen die deel 
uitmaakt van het huishouden, 
mag gebruik maken van 
hetzelfde lidmaatschap. 
Kijk voor het totale aanbod van 
de ledenvereniging op 
www.uwledenvereniging.nl

50 % korting op 
ViscoClimate Ultra 
droommatras
Inclusief gratis bedbodemcheck. 
Gratis levering en retour van je oude 
matras. Kijk voor meer informatie over 
deze matrassenactie op pagina 13.

Wellness en 
Beauty de 
Woudfennen
Tegen inlevering van deze bon krijg 
je 20% korting op alle beautybehan-
delingen bij Wellness en Beauty de 
Woudfennen. Niet in combinatie met 
arrangementen of andere acties (m.u.v. 
het ‘Ledenvereniging-arrangement’, 
kijk op www.uwledenvereniging.nl).

Dit alles op een speelse en liefdevolle 
manier. Nu 20% korting bij aanschaf 
van alle drie de spellen met de kor-
tingscode SOCIAALZIJN20, deze code 
is geldig tot 14 november 2021

Exclusieve
Leden

aanbieding

Exclusieve

Leden
aanbieding

Exclusieve

Leden
aanbieding
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Vertellis vraagkaart 
spellen
Leer je partner, gezin, familie en vrienden 
nóg beter kennen met de Vertellis vraag-
kaarten spellen:
● Vertellis Classic Editie - refl ecteren & 

vooruitkijken met familie en vrienden 
● Vertellis Relatie Editie - voor een 
 hechtere relatie met jouw partner
● Vertellis Gezinseditie - voor een sterke 

band met jouw gezin

Met de vragen refl ecteer je samen terug 
op de afgelopen tijd en deel je je dromen 
en plannen voor de toekomst.


