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Voorwoord

Het Omring Magazine staat deze 
keer in het teken van de zomer 
en eropuit. Een terugblik van 
Varen op de Vecht waar ruim 300 
Omringpashouders mee gingen. 
Samen met Anneke en Frans Boon 
verkennen we het mooie Texel op 
de e-scooter. Theo vertelt over de 
Stranddag in Petten. Dagtochten 
met de bus zorgen altijd voor 
mooie verhalen en een leuke 
herinnering. En als u zelf op pad wilt 
gaan, weet u dat u dan ook korting 
kunt krijgen met uw Omringpas? 
Profiteer bijvoorbeeld van korting 
op de Texelse e-scooter, het 
lidmaatschap van Landschap 
Noord-Holland of Fort Resort 

Beemster. Zelf fiets ik veel en 
wandel ik met mijn vrouw. Langs 
het IJsselmeer heb je prachtige 
vergezichten en zeker in de avond 
is de omgeving adembenemend. 
Het maakt mijn hoofd weer leeg en 
zorgt voor nieuwe energie. 

Helaas is ‘naar buiten gaan’ niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. 
Zeker als je ouder wordt en minder 
mobiel bent, kan dat lastig zijn. 
Juist voor deze mensen bieden we 
ondersteuning om zo veel mogelijk 
actief te blijven en te genieten van 
wat er buiten te beleven valt.  
Zo kunt u bij Omring een 
Fitheidstest doen, waarbij onze 

fysiotherapeut u helpt om fit 
te blijven. Mevrouw Gitzels 
vertelt u over haar ervaringen. 
Onlangs hebben we officieel het 
revalidatiecentrum in Lindendael 
geopend. Hier bieden we de meest 
moderne revalidatie en helpen we 
mensen weer op de been. 

Ik wens u een mooie zomer, 
waarin u in goede gezondheid 
kunt genieten van onze prachtige 
omgeving.

Ronald van Rijn
Directeur Klant
Reacties: ronald.vanrijn@omring.nl

Volop zomer en mooi weer, daar geniet ik zo veel 
mogelijk van. Buiten zijn helpt om je gelukkig en  
gezond te voelen. Even een ommetje maken of  
- zoals ik - met de fiets naar het werk.
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Samen de beste 
zorg dichtbij

Ronald van Rijn
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Terugblik Varen op de Vecht



‘Spelletjes 
zijn altijd leuk’

Na twee minuten heeft meneer Gruter 33 digitale ballen 
opgevangen. Negen meer dat de vorige keer. Ondertussen trainde 

hij zijn rompstabiliteit. ‘Volgende keer ga ik voor de 40!’
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Het was maart 2011 toen meneer 
Gruter, dan 74 jaar, op de tennis-
baan stond toen het noodlot toe-
sloeg. Hij werd getroffen door een 
herseninfarct. Van het ene op het 
andere moment veranderde hij van 
vitale senior in een “man met  
slangetjes in zijn neus die niets 
meer kon”, zoals meneer Gruter het 
omschrijft. Bewegen, praten, zelfs 
slikken moest hij weer opnieuw 

leren. Terwijl zijn bovenkamer nog 
feilloos functioneerde, probeer-
de hij met een letterkaart dingen 
duidelijk te maken. Een intensief 
hersteltraject van logopedie, ergo-
therapie, fysiotherapie en  
maatschappelijk werk volgde.

Digitale ballen hooghouden
De vaste fysiotherapeut van  
meneer Gruter is Evelien Romein. 
Na jaren trainen en oefenen bege-
leidde zij meneer Gruter naar maxi-

male fitheid en bewegingsvrijheid. 
Dácht ze. Totdat Omring in januari 
de compleet vernieuwde oefenzaal 
in Hoorn uitrustte met de zoge-
heten C-Mill. De beamer van deze 
loopband projecteert allerlei obsta-
kels op de band of op het scherm. 
De gebruiker moet bijvoorbeeld 
proppen papier opvangen met een 
prullenmand, die hij bestuurt met 
zijwaartse stappen. Of een bal 
hooghouden op een plankje, die hij 
aanstuurt door staand zijn gewicht 
te verplaatsen. Of lopen op step-
stones, waarbij de therapeut de 
stapgrootte en de snelheid instelt.

‘Ongelofelijk stimulerend’
Toen Evelien en meneer Gruter 
hiermee aan de slag gingen, bleek 
al snel dat hij nog meer kon be-
reiken dan zij dachten. “Het is 
ongelofelijk hoe stimulerend dit 
apparaat werkt”, vertelt Evelien, die 
dit ook bij andere cliënten ervaart. 
“Mensen hebben nu echt lol in hun 
oefeningen; dat maakt natuurlijk 
al een groot verschil. Daarnaast 
voelen zij zich veilig doordat ze zijn 
gezekerd in een soort abseiltuig. 
Hierdoor gaan ze verder dan met 
conventionele oefeningen, waarbij 
ook de dynamiek meer vruchten 
afwerpt dan monotone  

bewegingen. Tot slot zijn er de 
scores. Die worden bijgehouden. En 
mensen willen zichzelf nu eenmaal 
steeds weer overtreffen!”

Progressie meet- én merkbaar
Terwijl meneer Gruter nog uit-
blaast na zijn laatste inspanningen, 
beaamt hij het verhaal van Evelien 
volledig. Hij oefent tweemaal per 
week op de C-Mill. Dankzij de vele 
spelvormen in het programma kan 
hij zeer specifieke spiergroepen 
trainen. “Ik heb bijvoorbeeld zulke 
sterke rugspieren dat de balans 
met mijn buikspieren een beetje 
zoek is. De scores met de wiebel-
plank zijn nu al flink verbeterd, wat 
bewijst dat het onderste deel van 
mijn romp sterker wordt. Mooi hè: al 
je progressie is meetbaar. Ik merk 
het ook in de dagelijkse praktijk 
hoor. Zo gaat het traplopen merk-
baar makkelijker.” 

Meneer Gruter (81) wordt weer  
fitter dankzij de C-Mill. Revalideren 
met plezier werkt!

Sinds januari heeft Omring de beschikking over de meest 
moderne revalidatie apparatuur, waaronder de C-mill. Met dit 
apparaat worden revalidatie- en fysiotherapiebehandelingen 
gegeven. Projecties op deze hightech loopband stimuleren de 
gebruiker spelenderwijs bepaalde bewegingen of looppatronen 
te maken. Scores geven de therapeut inzicht en de cliënt extra 
motivatie. Met duurzaam succes als gevolg. Zoals bij meneer 
Gruter: “Ik kom zelfs weer vrij eenvoudig de trap op.”

‘Na mijn hart-
infarct kon ik 
helemaal niets 
meer’

‘De spelvormen 
maken zeer 
specifieke 
oefeningen 
mogelijk’



Breed inzetbaar
Na zijn herseninfarct zal meneer 
Gruter lichamelijk nooit meer de 
oude worden. Nu zijn maximale 
bewegingsdoelen bijna zijn 
bereikt, gebruikt hij de C-Mill 
voornamelijk om spieren te trainen 
en conditie op peil te houden. Het 
ruim drie meter lange apparaat is 
multifunctioneel. Omring zet de 
C-Mill dan ook breed in: bij zowel 
poliklinische cliënten als voor 
dagbehandeling en revalidatie. 
Mensen moeten hiervoor wel op 
eigen benen kunnen staan. Toch 
biedt de noviteit ook hier extra 

mogelijkheden, vertelt Evelien: 
“Als een cliënt gezekerd in de 
kabels hangt, kan een deel van 
zijn lichaamsgewicht worden 
weggenomen. Hierdoor kan hij  
bepaalde oefeningen eerder en 
langer doen dan voorheen.”

Inmiddels maakt meneer Gruter 
zich op voor de lunch. Hij woont nog 
altijd zelfstandig in de Liornestraat, 
maar warm eten doet hij lekker hier 
bij Omring. “Wel ná het oefenen 
met de C-Mill hoor; andersom is 
niet zo’n succes. Lezerstip, haha!” 
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‘Mensen hebben 
nu echt lol in hun 
oefeningen; 
dat maakt 
natuurlijk al een 
groot verschil’



Onmisbaar hiervoor is deelname 
aan wetenschappelijke onder-
zoeken. Ook daarin spelen de 
C-Mills een rol. Kirsha de Vries, 
manager paramedici bij Omring, 
vertelt:

“Meedoen aan onderzoek kan 
alleen als je data kunt verzamelen. 
De C-Mills doen dat. De geriatri-
sche revalidatie is zeer complex. 
Naast het functionele probleem 
kampt onze doelgroep meestal 
ook met andere aandoeningen. 
Door doelgericht methoden toe te 
passen, kunnen wij de resultaten 
nauwkeurig analyseren. Wij willen 
ontrafelen welke groep cliënten 

bij welke therapie de meeste baat 
heeft. En op die manier bepalen 
welke aanpak het beste werkt bij 
welk probleem.

We merken nu al dat cliënten met 
meer plezier beter revalideren, en 
dat onze therapeuten al getraind 

raken in het interpreteren van de 
resultaten. Eerst kijken we waar 
de grootste kansen liggen. Daarna 
gaan we per groep cliënten data 
verzamelen.  Onze zorgmedewer-
kers dagen de cliënt gericht uit om 
dingen zelf te doen. Haren kammen, 
uit bed stappen, brood smeren: 
allemaal onderdeel van het proces. 
De integratie van onderzoeken,  
behandelingen en zorg brengt 
mensen sneller weer op de been. Zo 
wil Omring een bijdrage leveren aan 
nóg betere geriatrische revalidatie. 
Wij willen blijven leren, nieuwsgierig 
zijn en – net als de cliënt die zijn 
scores ziet – steeds beter worden.”
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Revalideren op het hoogste niveau

‘We ontrafelen 
welke cliënten bij 
welke therapie 
de meeste baat 
hebben’

De beste revalidatie voor kwetsbare ouderen in de Kop van 
Noord-Holland bieden. Deze ambitie spraken Omring en 
Zorgcirkel in 2017 gezamenlijk uit.



Voordelig op stap in de 
Noord-Hollandse natuur
Komt u graag buiten in de natuur? 
Dan mag u de Noord-Hollandse 
Natuurpas niet missen! Met de 
Natuurpas heeft u toegang tot alle 
natuurgebieden én activiteiten van 
Landschap Noord-Holland. 

Exclusieve
actie

Genietarrangement

Arrangement:
•  Spa & Wellness entree 
•  Frisse smoothie & maaltijdsalade naar  

keuze met Beemster’s zuurdesembrood
• Glas prosecco
• Gezichtsbehandeling van 50 minuten

Maandag t/m donderdag € 103,- p.p.

Vrijdag t/m zondag € 107,- p.p.

Geldig t/m 30 september en alleen online te 
reserveren op www.fortresortbeemster.nl/omring

Fort Resort Beemster is één van de 
meest luxe en duurzaamste wellness 
resorts van Nederland. Laat u een 
dagje heerlijk verwennen!

Voordeel

Exclusief
voor

Omringpas-
houders

Daarnaast biedt de pas voordelen bij allerlei hotels, 
musea, restaurants en winkels. Met de Natuurpas 
wordt een bezoek aan de Noord-Hollandse natuur 
nog leuker!  Voor Omringpashouders hebben we een 
uniek aanbod. U ontvangt de Natuurpas tot en met 
2019 voor slechts € 19,95. De normale prijs voor twee 
jaar is € 50,-. 

Deze actie geldt als u zich aanmeldt voor 
24 augustus 2018.

Bel 088 – 206 79 99 of ga naar 
www.omringpas.nl/eropuit
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Win! Maak kans op  
vijf gratis maaltijden
Vijf dagen niet koken? Heerlijk! Food 
Connect, onze leverancier van warme 
maaltijden bij u thuis, verloot drie 
proefpakketten. Elk proefpakket 
bestaat uit vijf gerechten. 

Bent u gezond? 
Doe de check!

€ 19,55
korting

Naast een online vragenlijst ontvangt u thuis een 
unieke checkbox met speciaal ontwikkelde medische 
tests voor bloedsuiker en cholesterol. Die kunt u thuis 
doen, wel zo prettig. De vragenlijst en de medische 
tests zijn ontwikkeld in samenspraak met diverse 
artsen en wetenschappers.

Ga voor meer informatie naar  
www.omringpas.nl/gezondheidscheck  
of bel 088 - 206 79 99

Meten is weten, zeker als het 
om uw gezondheid gaat. Met de 
Persoonlijke Gezondheidscheck 
krijgt u een compleet overzicht hoe 
u er qua gezondheid voor staat. 

Win!

Wilt u kans maken op één van de drie 
proefpakketten en heeft u een Omringpas? 
Geef u dan snel op via  
www.omringpas.nl/maaltijdserviceaanhuis

De actie loopt tot en met 31 augustus 2018.
Food Connect neemt in de eerste twee weken van 
september telefonisch contact op met de winnaars. 

€ 46,-Met Omringpas:
Zonder Omringpas: € 65,55
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Uitwaaien 
op Texel 

Voor een vertrouwd gevoel.

 ✓ Hulp bij pech onderweg  ✓ Hulp bij pech onderweg
✓ Reparatiedienst (1)
✓ Lekke band (2)

✓ Vervangende scootmobiel

 ✓ Hulp bij pech onderweg
✓ Reparatiedienst (1)
✓ Lekke band (2)

✓ Vervangende scootmobiel
✓ Onderhoud (3)

De Dijk Scootmobielen  |  De Dolfijn 23 (pand Renault dealer)  |  1601 ME  Enkhuizen
tel: 0228-353056  |  scootmobiel@dedijkbv.nl  |  www.dedijkshop.nl

...wacht niet langer en ontdek het nieuwe rijden...

Voor vragen of opmerkingen neem gerust contact met ons op:

De Dijk Scootmobielen heeft een samenwerkingsverband met Omring. Wij hebben voor 
iedereen een passende scootmobiel. Wilt u kopen, huren, of heeft u een WMO PGB budget?  

Wij hebben altijd een passende oplossing!

Voor onderhoud en 24-uurs service zijn wij uw partner! 
We hebben 3 hulpdienst paketten bij De Dijk:

De Dijk 
BASIS

/mnd
€ 8,- 

De Dijk 
UITGEBREID

/mnd
€ 13,- 

De Dijk 
OPTIMAAL

/mnd
€ 24,- 

WIJ VERZORGEN NOTARIËLE  
AKTES BIJ U THUIS:

  Testamenten    Levenstestamenten    Huwelijkse voorwaarden
  Schenkingen / advies beperken zorgbijdrage    Verklaring van Erfrecht

Tevens volledige afhandeling van erfenissen, waaronder: bankzaken,  
administratie, inboedel en woning en aangifte erfbelasting

Bel nu 0227-540 732 of 06-1040 8763 of stuur een e-mail naar 
 info@erfenisexpert.nl    kantooradres: Gangwerf 15, 1676 GA Twisk

Omringpashouders krijgen 10% korting op het tarief

Mr. N. Mol-Lagrand (kandidaat-notaris)

Maak een  
afspraak voor een 
adviesgesprek!

Eerste half uur kosteloos  
   Bespreken en ondertekenen  
aan huis zonder extra kosten 
(binnen Noord-Holland)  

  Ook ’s avonds of op zaterdag

Voor het bekleden
van stoel of bank

en het maken
van tuin-, boot- en
caravankussens

T. 06 - 83 91 06 12
www.meubelle.nl

T. 06 - 83 91 06 12
www.meubelle.nl

Voor het bekleden  
van stoel of bank  

en het maken  
van tuin-, boot- en  
caravankussens

Blijf niet langer met klachten lopen. 
Bel nu voor een afspraak bij ú thuis: 06 511 70 200

jan@janvanede.nl     www.deschoenenvanjan.nl

• pijnlijke voeten of tenen • doorgezakte voeten • hamer- of klauwtenen  
• brede voeten • vermoeide voeten • diabetes • likdoorns • artrose  

• reuma • Parkinson • hallux valgus (knobbel aan zijkant bij grote teen)

Jan van Ede – voetkundig adviseur en podoloog.

Podologie en aanmeten aan huis van comfort-,  
diabetici-, semi-orthopedische en wandelschoenen. 

Voor iedereen met gevoelige  
en lastige voeten bieden onze  

schoenen een verademing! 
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Voorderegio

Uitwaaien 
op Texel 

Op Texel kun je prachtig fietsen over leuke paadjes tussen de 
schapen en langs de duinen. En dan ook nog even een visje 

happen in Oudeschild. Maar heeft u weleens een elektrische 
scooter uitgeprobeerd? Ideaal! Een e-scooter maakt geen 

geluid en u hoeft niet zo hard te trappen. Ook handig als u wat 
minder mobiel bent.



“Vrijheid, dat is wat ik ervaar hier 
op Texel. Dat komt door de ruim-
te om me heen”, zegt Anneke 
tijdens de picknick. Ze bijt in een 
broodje met Texelse kaas, dat 
Anita Muilwijk van scooterver-
huur Sheep Angels in de rieten 
mand achterop heeft gestopt. 
Achter het hek blaten de Texelse 
schapen. Die lusten best een hap.  

Oude verhalen
We rijden met Frans en Anneke 
een cultuurtoer langs historische 
plekken. Zo beginnen we met 
één van de oudste delen van het 
eiland, de Hoge Berg. Die werd in 
de voorlaatste ijstijd gevormd en 
is 15,3 meter hoog. Aan de voet 
ervan, bij knooppunt 41, kun je 
even naar rechts voor het kerk-
hof waarop de Georgische sol-
daten liggen die aan het eind van 

de oorlog in opstand kwamen 
tegen de Duitsers. De opstand 
mislukte en de Duitsers vochten 
terug. Dat had desastreuze ge-
volgen, want meer dan honderd 
Texelaars kwamen ook om het 
leven en veel van de boerderijen 
werden in brand gestoken. Zie je 
nu een rood pannendak, dan is 
het een wederopbouwboerderij.
Via de Wezenplaats, het voor-
malige weeshuis, en het leuke 

“Zo’n e-scooter is super relaxed”

‘Lekker picknicken 
tussen de schapen’

“Wat een heerlijke manier om Texel te beleven”, vinden Frans (65) 
en Anneke (60) Boon die op het eiland een elektrische scooter van 
Sheep Angels/Events Texel namens Omring uitproberen. “Normaal 
gesproken zouden we de fiets nemen, maar zo’n geluidloze 
e-scooter is erg relaxed. Hoe hard de wind ook waait, je kunt veel 
meer om je heen kijken dan op de fiets.”
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smalle Skillepaadje belanden we 
bij het havenplaatsje Oudeschild. 
Frans en Anneke glimlachen als 
ze bij het witte kerkje het verhaal 
over de admiraals Tromp en de 
Ruijter horen. Die probeerden  
elkaar de loef af te steken met 
het schenken van een steeds 
grotere kroonluchter. Helaas 
hebben we geen tijd voor mu-
seum Kaap Skil over de Rede van 
Texel, want anders missen Frans 
en Anneke aan het eind van de 
middag de boot naar Vlieland.

We koersen via het landbouw-
museum in De Waal vervolgens 
naar Oosterend, een charmant 
dorpje met maar liefst vijf 
 kerken. Men zegt dat diverse 
rijke kottervisfamilies hun geloof 
het liefst op hun eigen manier 
wilden beleven en daarom een 
extra godshuis bouwden. In één 
daarvan, de Peperhof, is sinds 
dit jaar een wisselexpositie. 
Over kunst gesproken: bij atelier 
Purmer nemen we uiteraard ook 
even een kijkje. De landschappen 
die daar in glas en doek zijn ge-
vangen, zien we even later weer 
op de scooter. 

Vogels spotten
Tijdens de oversteek van oost 
naar west wijzen Anneke en 
Frans op de narcissen- en 

tulpenvelden. “Toch een klein 
stukkie van thuis”, grapt bollen-
teler Frans. De buizerd die aan 
het jagen is op een muis, hebben 
ze ook allebei gespot. Rijdend 
notabene! Maar soms is het de 
moeite waard om gewoon af te 
stappen, menen ze. Zoals bij de 
Slufter, waar we het duin omhoog 
klimmen en dan ademloos het 
uitzicht over de grillige geulen in 
ons opnemen. Als je een verre-
kijker bij je hebt, kun je er met 
enig geluk ook lepelaars spotten.

Een bergje, schapenweides met 
tuinwallen, het wad, de polder, 
duinen… Bijna alle landschappen 
van Texel hebben we dan al  
gehad. Maar na het Jutters-
museum Flora in De Koog krijgen 
we ook nog een dennenbos. 
“Zoveel verschillende natuur 
en cultuur. En daar mag ik dan 
rustig langs toeren? Het is voor 
mij heel simpel: meer heb ik niet 
nodig om te genieten”, vat Frans 
zijn ervaring aan het eind van de 
dag samen.

Benieuwd naar de route die 
Anneke en Frans hebben 
gereden? Kijk voor meer 
informatie en knooppunten op 
www.omringpas.nl/tourtje-texel

‘Lekker rustig  
toeren langs 
Texelse natuur 
en cultuur’
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Praktisch
U huurt de elektrische scooter 
van Sheep Angels voor € 42,50 
per dag. De picknick is er apart 
bij te boeken. Een helm is niet 
nodig, want de scooters gaan niet 
meer dan 25 kilometer per uur. De 
scooters zijn ook ideaal als u wat 
minder mobiel bent. Bij vertrek 
krijgt u een uitgebreide instructie. 
Groeps- en familiearrangementen 
met een scooter zijn mogelijk via 
Events Texel.

Meer informatie: 
Sheep Angels/Events Texel 
(Zwaanstraat 6, Den Burg op Texel, 
www.sheepangels.nl /  
www.eventstexel.nl,  
tel. 06 – 389 351 30). 
 
Met uw Omringpas krijgt u gra-
tis koffie/thee en zelfgebakken 
appeltaart in restaurant Hart 
van Texel (uw startplaats) óf  
€ 2,50 korting op de huurprijs.  

Samen 1 fiets
U kunt ook een duofiets of een 
rolstoelfiets huren bij diverse 
Omringlocaties, zoals Gollards, 
De Zes 12 in Den Burg. Reserveren 
via tel. 0222- 363 200. De kosten 
bedragen per dagdeel € 5,- met 
Omringpas en € 10,- zonder 
Omringpas. Verhuur op basis van 
beschikbaarheid.



‘Een ritje op de duofiets, daar 
worden we beiden vrolijk van’

Lekker naar buiten, in beweging zijn. Genieten van alles wat je 
onderweg tegenkomt en vooral ook van elkaars gezelschap. 

Veel van onze cliënten maken, met onze vrijwilligers, regelmatig 
een ritje op de duofiets. Een ritje dat altijd weer veel plezier en 

gezelligheid oplevert. Voor béide fietsers.
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Vrijwilliger Tom maakt wekelijks 
met verschillende bewoners van 
Lindendael een rit op één van 
de twee aanwezige duofietsen. 
“Debby staat me elke vrijdag-
middag klokslag één uur op te 
wachten,” zegt Tom. “Ze staat 
echt te trappelen, wil dolgraag 
op pad.” De twee fietsen altijd 
dezelfde route naar de binnen-
stad van Hoorn: langs het IJssel-
meer, door het Julianapark (‘daar 
mag je eigenlijk niet fietsen, 
maar dat doen we toch’) en weer 
terug via de Roode Steen, waar 
steevast een kopje koffie wordt 
genuttigd. “Het is een heel mooie 
route, er valt vanalles te zien en 
beleven,” zegt Debby. “Je ziet de 
seizoenen veranderen. Afgelopen 
winter lagen er grote ijsschotsen 
in het IJsselmeer en nu varen er 
allerlei bootjes. Dat is mooi om 
te zien.” Debby is in de ban van 
de natuur. “Ik houd van alles wat 
groeit en bloeit,” zegt ze. “Soms 
stappen we even af om een 
bloem vast te pakken of er even 
aan te ruiken. Vooral fluweel-
zachte bloemen vind ik prachtig.” 
“Debby is een vrolijke, energieke 
vrouw,” vertelt Tom. “Juist daar-
om geniet ze zo van onze weke-
lijkse fietstocht. We zijn lekker 
in beweging en onderweg praten 
we over vanalles en nog wat. Als 
we wat meer tijd hebben, gaan 

we soms ook nog even de stad in, 
winkels kijken.” 

Waardering en dankbaarheid
Tom geniet net zoveel van de 
wekelijkse fietstocht als Debby. 

“Het werk als vrijwilliger is voor 
mij bijzonder waardevol,” zegt 
Tom. “Jarenlang werkte ik in de 
ICT-branche. Ik raakte uitge-
schakeld doordat ik meerdere 
malen depressies kreeg. Lang-
zaam maar zeker ben ik er weer 
uit gekrabbeld. Om weer wat 
ritme op te doen, ben ik drie jaar 
geleden aan de slag gegaan 
als vrijwilliger, bij verschillende 
organisaties. Zo schaak ik met 
iemand, geef ik computerles en 
verzorg ik de cursus Digi sterker 
in Bibliotheek Hoorn, waar deel-
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Debby (51) gaat elke week met 
veel plezier op pad met Tom 

Debby Maas (51), bewoonster van Lindendael, geniet elke 
week volop van een ritje op de duofiets met vrijwilliger Tom 
Snoeij (43). “We praten over vanalles, zien veel en genieten 
volop van de natuur,” zegt Debby. Omring Magazine fietst 
met dit bijzondere duo mee.

‘Daar mag  
je eigenlijk niet 
fietsen, maar dat 
doen we toch’ 



nemers leren omgaan met online diensten van over-
heden. Het vrijwilligerswerk bezorgt me veel plezier 
en een goed gevoel over mezelf. Het is gewoon fijn 
om iets voor anderen te kunnen be tekenen.  
De waardering en dankbaarheid die je ervoor terug-
krijgt, zijn niet in woorden uit te drukken.”

Om de dag een wandeling
“Ik ben niet iemand die goed kan stilzitten,” zegt 
Debby. “Naast het fietsen maak ik om de dag een 
wandeling, met weer een andere vrijwilliger.” Debby 
woont wegens omstandigheden in Lindendael, maar 
laat ook graag haar handen wapperen. “Zo werk ik 
in het restaurant. Ik heb jaren in de catering gewerkt 
dus op die plek voel ik me helemaal thuis. Je bent 
lekker bezig en ontmoet veel mensen. Ook help ik 
mee in de linnenkamer.” “Het is mooi om te zien hoe 
Debby binnen Lindendael haar weg heeft  gevonden,” 
zegt Tom. “Ze is relatief jong en graag bezig.  
Ik merk dat ze het fietsen echt nodig heeft.   
De  buitenlucht, de beweging en de aanspraak doen 
haar zichtbaar goed. En mij ook. Een ritje op de 
 duofiets, daar worden we allebei blij van.”

Ook vrijwilliger worden?
Ruim 2200 vrijwilligers zorgen binnen Omring 
voor extra ondersteuning in de zorg voor 
cliënten. Wilt u ook iets voor een ander doen? 
Zoals fietsen met cliënten, zoals Tom?  
Of heeft u er plezier in om op een andere manier 
iets voor een ander te betekenen?  
Bijvoorbeeld een wandeling maken, in een winkel 
staan, een maaltijd serveren, een activiteit 
begeleiden, koken of bakken of een maatje 
zijn van een bewoner? Het aantal uren is 
bespreekbaar en samen zoeken we graag naar 
een passende invulling. 

Neem gerust contact op om u vrijblijvend 
te laten informeren over de verschillende 
mogelijkheden, via tel. 088 – 206 89 10 of mail 
naar vrijwilligers.kenniscentrum@omring.nl.
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Voorveiligheid

Hoe werkt het?
U krijgt een zender met een 
alarmknop. De zender draagt u 
met u mee in een halsketting, 
armband of clip. Drukt u op de 
alarmknop, dan krijgt u contact 
met de alarmcentrale om te ver-
tellen wat er aan de hand is. 

Wie komt u helpen?
Met Omring Personenalarmering 
kiest u zelf wie u komt helpen 
in geval van nood. U krijgt altijd 
verbinding met de alarm centrale. 
Deze alarmcentrale is dag en 
nacht bereikbaar. Afhankelijk 
van uw keuze neemt de alarm-
centrale contact op met één van 
uw contactpersonen (dochter, 

zoon, buurman, buurvrouw of 
iemand anders) of met Omring 
als u zorg en ondersteuning van 
Omring wilt ontvangen.  
 
Wat zijn de kosten?
Vanaf € 19,95 per maand kunt 
u gebruik maken van Omring 
Personenalarmering. De kosten 
hangen af van het zendertje en 
het abonnement dat u kiest. Wilt 
u dat Omring bij u langs komt 
als u op de knop drukt dan kost 
dat € 12,50 per maand (zon-
der  Omringpas) en € 9,95 (met 
Omringpas). Afhankelijk van 
uw situatie wordt de personen-
alarmering in veel gevallen ver-
goed door uw zorgverzekeraar. 

Wilt u meer weten? 
Neem contact op met onze 
klantenservice via 
088 - 206 89 10.  
U kunt ook mailen naar  
info@omring.nl. Wij helpen u 
graag verder. 

 
•  Altijd iemand in de 

buurt bij nood

•  Snel en eenvoudig  
geregeld 

•  Betrouwbaar,  
professioneel  
en veilig 

Wilt u thuis zeker weten dat u direct hulp krijgt in geval van 
nood? Met Omring Personenalarmering hoeft u alleen maar 
op een knop te drukken en krijgt u direct contact met de 
alarmcentrale. Dat is een veilig en vertrouwd gevoel, ook in 
de vakantieperiode.

Een veilig en vertrouwd gevoel met 
Omring Personenalarmering
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Deze sfeervolle fotoreportage is 
gemaakt tijdens de tocht op 6 
juni. Vanaf de verzamelplaatsen 
in Hippolytushoef, Enkhuizen en 
Hoorn stapten maar liefst 120 
deelnemers in de touringcars. 
Onder hen ook opvallend veel 
jonge senioren. “Zo’n dag is toch 
een beleving voor iederéén?!”, 
merkt een van hen op.

Smeuïge anekdotes
Rond het middaguur gaat 
 iedereen aan boord en worden 
we getrakteerd op koffie met 
gebak. Zodra de boot afmeert, 
deelt de gids verrassende wé-
tjes en smeuïge anekdotes met 

ons. Over de pittoreske dorpjes, 
de unieke natuur en de stulpjes 
van bekende Nederlanders die 
we passeren. 
Terwijl de bemanning ieder-
een een heerlijke broodmaal-
tijd voorschotelt, genieten de 
gasten zichtbaar. Het uitzicht 
is indrukwekkend. Er wordt flink 

 bijgekletst en links en rechts 
worden nieuwe contacten 
 gelegd. Na zo’n drie uur verruilen 
we de boot weer voor de bus. 
Rustig aan; we houden rekening 
met iedereen. Het was een top-
dag. “Zelfs het weer was goed  
geregeld”, zegt iemand tijdens 
de terugreis. “Inderdaad”, knikt 
een ander, “Gaan we volgend 
jaar weer?”

In juni ging Omring met ruim 300 pashouders eropuit om 
te varen op de Loosdrechtse plassen. Alle vier de tochten 
waren fantastisch. Even helemaal weg, compleet verzorgd én 
schitterend weer… Wat wil een mens nog meer? 

‘Het uitzicht is 
indrukwekkend 
en er wordt flink 
bijgekletst’

Via onderstaande link kunt u  
de videoreportage bekijken van 
Varen op de Vecht.
www.omringpas.nl/varen-op-de-vecht

Terugblik Varen op de Vecht

Voorbelevingen

‘Heerlijk ontspannen en genieten!’





‘ De Fitheidstest gaf mijn 
zelfvertrouwen terug’

“Ondanks dat het een ‘lichte’ tia was, heeft het veel impact op mijn leven. Ik was 
erg warrig en labiel, wat mij onzeker en angstig maakte. Veel dingen lukten niet 
meer. Wat vroeger heel normaal was, zoals lezen, wandelen, fietsen en zingen in het 
koor, was mij ineens te veel”, vertelt mevrouw Gitzels aan de eettafel. 

Fitheidstest voor ouderen
Enkele maanden na de tia zag 
ze een advertentie voorbijkomen 
van Omring over een Fitheidstest. 
Een test die ontwikkeld is voor 
mensen op leeftijd. “Ik voelde mij 
meteen aangesproken: ik ben wat 
ouder en was, na de tia, onzeker 
over mijn lijf. Wat kan ik nog? Hoe 
sterkt is mijn lichaam eigenlijk?”
De Fitheidstest bestaat uit een 

vragenlijst over leefgewoonten, 
de kracht- en spierfunctie wordt 
gemeten en aan de hand van 
een wandeltest wordt het uit-
houdingsvermogen bekeken. 
Aansluitend geeft de fysio-
therapeut advies op maat. 

Onder begeleiding 
“Ik vind het fijn om alleen te 
 wandelen of fietsen, dan waai ik 
echt uit. Na de tia durfde ik dat 
niet zo goed meer. Samen met de  
Omring-fysiotherapeut werd 
doormiddel van de wandel-
test mijn uithoudingsvermogen 
 gemeten en nu kan ik er weer 
zelfverzekerd op uit!”

Naast de wandeltest kreeg 
mevrouw Gitzels ook oefeningen 
om haar spieren soepel te houden. 
“Ik deed al elke ochtend  
oefeningen.  De Fitheidstest 
bevestigde dat ik daar goed 
mee bezig was, dus dat zet ik nu 
 consequent door”, zegt ze.
“Ik heb me erbij neergelegd dat ik 
iets minder kan dan voor de tia. 
Als ik nu een uurtje in de tuin heb 
gewerkt, hoef ik van mezelf niet 
meer te wandelen of te fietsen.”

Vooruit
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Tini Gitzels (76) 

‘Wat kan ik nog? 
Hoe sterk is mijn 
lichaam?’ 

‘Nu kan ik er  
weer zelfverzekerd 
op uit!’ 



Aanraden
Mevrouw Gitzels zou de Fitheids-
test aan elke persoon op leeftijd 
aan willen raden. “Het is ont-
zettend fijn om te weten hoe het 
gesteld is met je uithoudingsver-
mogen en spierkracht. Ze maken 
royaal tijd voor je en luisteren naar 
je verhaal. Ze reiken je hand-
vatten aan waar je iets mee kunt, 
zodat je je zeker genoeg voelt en 
geïnspireerd wordt om te blijven 
bewegen. Dat is essentieel voor 
je gezondheid. Mensen wachten 
vaak met het vragen van dit soort 
adviezen. Ik zeg: DOEN!”  
Meer informatie of aanmelden? 
Ga naar www.omringpas.nl/ 
workshop of bel 088 - 206 79 99.

‘Ik heb me erbij 
neergelegd dat ik 
iets minder kan 
dan voor de tia’

‘Mensen wachten vaak 
met het vragen van 
dit soort adviezen.  
Ik zeg: DOEN!‘
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“Die herkenbare muziek heb ik 
speciaal uitgezocht”, vertelt  
Theo Kooij (60), werkzaam bij 
Peereboom Touringcars. “Als je 
die nummers opzet, zit de stem-
ming er meteen in. Mensen vinden 
het leuk dat ze een dagje plezier 
mogen maken, lekker naar buiten 
gaan. Ze zijn uitgelaten en daar 
moet je op inspelen. Dit werk 
moet je kunnen en willen doen. Ik 
heb een achtergrond in de zorg en 
houd van mensen. Daarom is deze 
baan mij op het lijf geschreven. Ik 
maak regelmatig een dolletje, wil 
mensen blij maken.  
Vorig jaar organiseerde Omring 

voor cliënten en pashouders een 
dagje naar het strand. Ik bood ter 
plekke aan een mevrouw met een 
speciale strandrolstoel de kust 
te laten zien. Op een gegeven 
moment deed ik mijn schoenen 
en sokken uit, rolde mijn broek op 
en reed ik zó met die mevrouw de 
golven in. Ze schaterde het uit, 

vond het heerlijk om weer eens 
met haar voeten in de zoute zee 
te spatteren. 

Die momenten maken dit werk 
speciaal. Ja, elke rit is weer een 
uitstapje. Voor de passagiers en 
eigenlijk ook voor mij.”

Na het grote succes van 
vorig jaar gaan we opnieuw 
in samenwerking met het 
Nationaal Ouderenfonds naar 
het strand in Petten.  
Kijk voor alle informatie op de 
bijgevoegde flyer.

De passagiers zingen met volle borst mee met de muziek van weleer. 
Er wordt gelachen. Zakjes snoepjes gaan rond. Welkom in de gezellige 
bus van Theo Kooij! “Die glunderende gezichten, daar doe ik het 
allemaal voor.” 

Vooru

‘  In mijn bus is het 
altijd gezellig’

Theo Kooij (60)

‘Ik maak regel-
matig een dolletje, 
wil mensen blij 
maken’ 



Aan het woord is mevrouw 
Schekkerman, geboren en ge-
togen ‘Enkuzer’. Mag uw leeftijd 
in het magazine? Knipogend: 
“Ja hoor. Ik ben van 1930,  reken 
maar uit.” Typisch mevrouw 
 Schekkerman, geestelijk nog zo 
fit als een hoentje. Haar lichaam 
sputtert echter tegen. Ze is zeer 
slecht ter been. Toch doorkruist 
ze lachend heel Enkhuizen en 
doet ze zelf boodschappen. Met 
dank aan haar scootmobiel. 

Confronterend
“Ik heb ’m nu acht jaar. Het  
autorijden kostte mij steeds 
meer kracht, maar de overstap 
naar een scootmobiel was best 
lastig. “Natuurlijk! Wanneer 
vanzelfsprekende dingen als 
lopen en fietsen wegvallen, is 
dat moeilijk te accepteren. De 
gedachten aan een scootmobiel 
zijn extra confronterend. Boven-
dien: wat zullen anderen denken 
als zij mij op zo’n ding zien?”

Onafhankelijk blijven
Gelukkig zijn scootmobielen 
tegenwoordig volledig inge-
burgerd. Uitstekende zaak, vindt 
mevrouw Schekkerman. “Mobiel 
blijven betekent meer dan van 
a naar b kunnen komen. Het 
geeft je vrijheid. Even naar het 
bloedprikken, boodschappen 
doen, naar koersbal. Je kunt je 
sociale leven behouden zonder 
 afhankelijk te zijn van anderen. 
En je snuift nog eens frisse  
buitenlucht op.”

Maatwerk
De keuze in scootmobielen is 
reuze, zowel in prijs als type.  
“Hier in Enkhuizen is vering 
erg belangrijk”, doelt mevrouw 
Schekkerman op de klinker-
wegen. Ook individuele aan-
passingen zijn mogelijk, zoals 
een extra armlegger of beugels 
voor zuurstofflessen. Voor de 
foto poseert mevrouw 
Schekkerman op een flitsend 
nieuw model. Toch stapt ze liever 
op haar eigen exemplaar:  
“Daarop is een hogere voeten-
steun gemaakt. Ik heb van die 
korte pootjes, ziet u.”
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Gelukkiger met scootmobiel 
“Ja, het is akelig als je lichaam steeds minder kan. En ja, de 
mentale drempel naar hulpmiddelen is hoog. Maar probeer 
het tóch. Accepteer het. Een scootmobiel maakt je eigen-
waarde niet kleiner, maar juist groter!”

‘De gedachte aan 
een scootmobiel 
heeft soms  
tijd nodig’

Voormobiliteit

Veel mensen schaffen een 
scootmobiel zelf aan. Vraagt u 
hem aan via uw gemeente, dan 
kunt u kiezen voor levering in 
natura of een persoonsgebonden 
budget (pgb) waarmee u de 
aankoop alsnog zelf kunt doen. 
Omring werkt samen met De 
Dijk Scootmobielen in Enkhuizen. 
Meer informatie: 088 - 206 89 10, 
service@omring.nl of kom langs bij 
de Omringwinkel in uw buurt. 



Elk kwartaal deelt een Omringpashouder 
een bijzonder recept, waar een mooi fa-
milieverhaal achter schuilgaat. Deze keer 
vertelt Ria Wildenboer (76) uit Breezand 

hoe zij zelf gezond en slank blijft én hoe ze 
haar kinderen verwent.

met andijvie

Slanke  
ovenschotel 

Voorbereiden
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“Een what’s appje met ‘andijvie- 
schotel vrijdag?’ is genoeg om mijn 
schoonzoon Gerrit en mijn dochter 
Monique in opperste staat van  
geluk te brengen”, lacht Ria. Ze 
maakt namelijk niet de klassieke 
andijviestamppot maar een variant 
met gehakt en uien. “Het bittere 
van andijvie proef je zo nauwelijks.”

Andijvie is erg gezond, want het 
is caloriearm en er zit relatief veel 
kalium in. Het mineraal kalium is 
volgens het Voedingscentrum goed 
voor onder andere de vochtbalans, 
bloeddruk en het zenuwstelstel. In 
200 gram (rauwe) andijvie zit al 5 
procent van wat je dagelijks nodig 
hebt aan kalium.
Ria vindt gezond eten belangrijk. 
“Ooit ben ik in een paar maanden 
tijd 35 kilo aangekomen nadat ik 
was gestopt met roken. Ik ging 
erg veel snoepen en soms at ik 
wel drie magnums op één dag. 
Dat was tijdens de zomerstop van 
het wedstrijdbowlen. Kwam ik in 
september weer op de club, zagen 
ze een Billie Turf. Maar ik ben wel 
snel afgevallen, hoor. Toen één van 
mijn dochters aankondigde dat ze 

ging trouwen en wilde dat ik in een 
cocktailjurk zou verschijnen, ben 
ik direct gaan lijnen. Ik viel 25 kilo 
af. Sindsdien heb ik nog wel wat 
afslankpogingen gedaan, onder 
andere via de Weight Watchers. 
En daar kreeg ik dit recept voor 
andijvie. Er zit weinig vet in. Nu blijf 
ik overigens keurig op gewicht.”
Van al haar vier kinderen, vier 
‘schoonkinderen’, negen klein-
kinderen en twee achterklein-
kinderen kijken Gerrit en Monique 
het meeste uit naar een what’s 
appje van Ria. Ze laat hen trouwens 
ook weleens kiezen uit een oven-
schotel met andijvie of zuurkool. 

“Ik maak altijd lekker veel, maar 
stop voor mezelf wat in de diep-
vries en vraag of Monique een 
flinke portie komt ophalen. Meestal 
krijg ik een dankbaar appje  
terug van Gerrit die maar niet 
heeft kunnen stoppen met eten. 
Mijn schoonzoon is zelfs zo dol 
op mijn ovenschotels dat ik hem 
weleens een tegoedbon voor vijf 
schotels als verjaardagscadeau 
heb gegeven.”

Zomerandijvie 
ovenschotel
Het recept van Ria Wildenboer:

Ingrediënten 
voor 
4 personen

‘ Andijvie  
is rijkelijk  
gevuld met 
kalium’

‘ Mijn schoon-
zoon blijft  
ervan eten’

•  1 kilo aardappelen

•  1 kilo gesneden andijvie

•  600 gram uien

•  500 gram rundergehakt

•  Scheutje melk (circa 250 ml)

•  2 runderbouillonblokjes

•  Klontjes boter

Bekijk de volledige bereiding op
www.omringpas.nl/magazine/
andijvieschotel

Uw recept in het Omring Magazine? 
Heeft u ook een specialiteit, een recept dat al jaren in de familie wordt  
gemaakt of een bijzonder verhaal om te delen in het Omring Magazine? 
Meld u aan via www.omringpas.nl/uw-recept-in-het-omring-magazine 
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‘Achterop met 
de benen in de 

fietstassen!’

In elk Omring Magazine buigen twee generaties zich over één onder-
werp. Deze keer oma Ans de Lange (64) uit Venhuizen en kleindochter 
Tess de Lange (12) uit Grootebroek, over vakantie en dagjes weg. 

Andere generatie, andere vakanties?
Voorjong & oud
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Plannen voor de zomer?
“Duitsland en Italië!”, zegt Tess ent-
housiast. Met de auto, samen met 
mijn ouders en zusje Manouk. We 
zitten in een huisje op een camping. 
Vorig jaar hadden we een tent. Vind 
ik eigenlijk leuker, denk ik, maar 
zo’n huisje heeft betere wifi. 
Zin in!” Ans lacht.  
“Mijn man en ik gaan met 
de caravan op pad. Dit 
jaar blijven we in   
Nederland. Vier  weken 
rondtrekken zonder 
planning. Heerlijk.”

Hoe zag uw vakantie 
eruit toen u twaalf was?
“Nou, íetsje anders”, 
knipoogt Ans. “Lang niet 
iedereen kon zich vakantie 
permitteren. Ik moest altijd 
hopen dat ik mocht logeren 
bij familie. Zo kwam mijn 
oom uit Raamsdonkveer mij 
een keer ophalen met zijn 
Messerschmitt, zo’n drie-
wieler. Dat hele stuk heb ik 
daar met hem én zijn vrouw 
ingezeten! Ik herinner me ook 
het bezoek aan een tante van 
mijn moeder, met snor... En ik 
móest haar een kus geven!”

Ging u met Tess’ vader ook op 
autovakantie?
“Ja, naar Frankrijk. Met drie  jongens 
achterin, zonder gordels, airco of 
TomTom. Ze verzonnen spelletjes, 
bijvoorbeeld wie als eerste het 
automerk raadde. Verder 
bood de spanning van de 
onbekende bestemming 
voldoende afleiding.” Tess 
kan het zich nauwelijks 

voorstellen. “Wij zitten te Netflixen of 
Spotifyen.” Nooit ruzie dus? “Jawel 
hoor! Als ik zeg dat Manouk te veel 
ruimte inneemt, mag ik niet meer uit 
haar raam kijken.”

Hoe zit het met dagjes weg?
“Elk jaar het vuurwerk in Enkhuizen 

 kijken, bij vaders achterop 
met de benen in de fiets-
tassen!” herinnert Ans zich. 

“En heel soms naar de stad 
voor nieuwe kleren. En wat 
 drinken bij V&D. Feest!” Van 
Tess hoeft dat shoppen 

niet: “Via internet winkelen is 
toch makkelijker?” Tijden ver-
anderen. Prima, aldus Ans.  “Ik 

vind het prachtig dat mijn 
kinderen met hun gezin 
zo op vakantie kunnen. 
Quality time. Hadden 
mijn ouders ook gedaan 
als zij konden. Zonder 
wifi, haha!”  

Uw verhaal in het  
Omringmagazine?
Heeft u ook een mooi 
verhaal over generatie-

verschillen? Deel net als 
Tess en haar oma Ans 

de Lange uw 
verhaal. 

Meld u aan via:  
www.omringpas.nl/uw-verhaal-in-het-magazine



Stuur de oplossing voor 20 augustus 2018 op naar: Omring, t.a.v. Omring 
Magazine zomerpuzzel, Postbus 142, 1620 AC Hoorn of mail de oplossing 
met uw naam, adres en woonplaats naar: service@omringpas.nl.

✸ Eerste prijs
Cadeaukaart Karsten Travelstore  
t.w.v. € 50,- 

De oplossing van de voorjaarspuzzel: Lentekriebels

✸ Eerste prijs: Cadeaukaart van Bol.com t.w.v. € 50,-.  
Gewonnen door G. Spaansen-Kerkhof uit Den Helder.

✸ Tweede prijs: Cadeaukaart van Deen Supermarkten t.w.v. € 25,-.
 Gewonnen door  A. Meester uit Medemblik.

✸ Derde prijs: Rituals cadeauset.  
Gewonnen door I. van de Berg uit De Koog (Texel).

✸ Tweede prijs  
Stranddag Petten voor  
twee personen t.w.v. € 35,-

✸ Derde prijs 
Twee VUE filmvouchers

Wat kunt  
u winnen?

Prijswinnaars voorjaarspuzzel

Alle prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs ontvangen.

Voorpuzzelen
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Meld u aan via:  
www.omringpas.nl/uw-verhaal-in-het-magazine

C A R A V A N G S P O R T
S T R A N D I U E O B U C
S U B I K L R D T E B N A
T I D O L F I N A R I U M
S T T E E E I J K L U C P
U J Z N H E R U U T A N E
R E I S E S S L H N H T R
G M O U N T A I N B I K E

Onderstaande woorden zitten in alle richtingen in de puzzel 
verborgen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters 
vormen de oplossing.

BOS
BUS
CAMPER
CARAVAN
DOLFINARIUM
FEEST
GEZELLIG

HEIDE
HUIFKAR
JULI
JUNI
KUST
MOUNTAINBIKE
NATUUR

REIS
RUST
SPORT
STRAND
SURFEN
TENT
UITJE



Van € 40,- voor € 32,- Van € 225,- voor € 179,95 

Van € 115,90 voor € 92,70 

Defa lumbaalkussen 

Korting met uw Omringpas!

Op alle rolstoelen
Last van uw rug? Dit voorgevormde kussen biedt 
extra ondersteuning! Het wordt geleverd met een 
afneembare, wasbare hoes in blauw of zwart.

U ontvangt 20% korting op alle rolstoelen in onze 
winkels. Bent u bijvoorbeeld op zoek naar een 
eenvoudige rolstoel die u makkelijk kunt meenemen? 
Dan is deze transferrolstoel wat voor u! U vouwt de 
rolstoel snel op, de armleuningen en voetsteunen zijn 
afneembaar en makkelijk in te klappen. Een ideale 
oplossing omtoch snel mobiel te zijn. De rolstoel weegt 
18 kilo en is belastbaar tot 110 kg.

Een kussen van Tempur verdeelt uw gewicht optimaal 
en dat helpt tegen doorzitten. U krijgt er een hoes met 
antislip bij.

20%
korting

Omringwinkel

20%
korting

20%
korting

20%
korting

Tempur zitkussen

Omringwinkel in de buurt (kijk voor de actuele openingstijden op omringwinkel.nl):

Bovenkarspel – Middenweg 6a in Bovenkarspel – tel. 0229 – 28 50 40

Den Helder – Prins Hendriklaan 2 in Den Helder – tel. 0223 – 65 01 25

Hoorn – Nieuwe Steen 36 in Hoorn – tel. 0229 – 20 68 85

Schagen – Zuiderweg 21 in Schagen – tel. 0224 – 21 61 34

Texel – Schoonoordsingel 44 in Den Burg – tel. 0222 – 31 48 87

Wilt u uw woning beter toegankelijk maken? De 
Omringwinkel heeft drempelhulpen in verschillende 
breedtes en hoogtes.

Drempelhulpen

De aanbiedingen zijn geldig tot en met 31 augustus 2018 


