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Voorwoord In dit magazine

Eerst even een persoonlijk dilemma: 
mijn zoon wilde afgelopen zomer 
naar de Appelhof, een beruchte 
jongerencamping op Terschelling. 
In eerste instantie zag ik dat niet 
zitten. Maar ik ging overstag toen 
hij uitriep dat hij de enige van 
zijn vrienden was die thuis moest 
blijven. Van tevoren bedacht ik 
natuurlijk allemaal doemscenario’s: 
alcoholvergiftiging, longontsteking 
door een lekkende tent, onder-
voeding door slecht eten… Na 
afloop kwam hij gezond en vrolijk 
thuis, alleen een beetje moe. Hij had 
de vakantie van zijn leven gehad.

Moet je iemand altijd beschermen 
voor alles wat mogelijk kan 
gebeuren? Ook op onze locatie 

- waar onder andere mensen met 
dementie wonen - vraag ik me 
dat regelmatig af. Moet je iemand 
telkens letterlijk tegen een deur 
laten botsen en overstuur laten 
raken, omdat hij niet naar buiten 
mag? Omdat hij dan misschien 
verdwaalt? Moet je iemand 
vastzetten in haar stoel, zodat ze 
nooit bij een val haar heup kan 
breken? 

Ik vind dat iedereen de kans 
moet hebben om zichzelf te zijn 
en te blijven. En daar horen soms 
risico’s bij. Maar het moeten wel 
verantwoorde risico’s zijn. En dus 
wegen we elk risico zorgvuldig af in 
samenspraak met de bewoner en 
diens familie of naaste. 

Daarnaast heeft elke woonlocatie 
van Omring uiteraard veilige 
badkamers, goed opgeleide 
medewerkers, brandoefeningen en 
protocollen. En gaat het toch een 
enkele keer mis, dan analyseren we 
dat. Zodat we de fout geen tweede 
keer kunnen maken. 

Maar mijn belangrijkste les die ik 
de afgelopen jaren heb geleerd? 
Veiligheid is uitermate belangrijk, 
alleen niet ten koste van alles.

Petra Oudt
Locatiemanager Nicolaas  
in Lutjebroek
Petra.oudt@omring.nl

Veiligheid, dat is het thema van dit Omring  
Magazine. Als manager van een woonzorglocatie 
heb ik daar dagelijks mee te maken. Maar welk  
aspect van veiligheid vind ik nou eigenlijk echt het 
belangrijkste om over na te denken? En dat is: hoe 
ver moeten we gaan?
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‘We zijn elkaars grootste 
steunpilaar geworden’

Als je moeder rond haar 52ste Alzheimer krijgt, dan komt je wereld 
helemaal op zijn kop te staan. Femke Borst-Braas (30) en  
Martina Braas (26) vertellen openhartig over hun twijfels,  

zorgen, onderlinge band en mooie momenten.
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“Mijn hoofd zegt ‘het is goed dat 
ze niet meer lijdt’, mijn hart zegt 
‘ik ben wel mijn moeder kwijt’.  
En die twee strijden nu met 
elkaar. Het is ook nog zo onwer-
kelijk. Voor mijn gevoel kan ze zo 
met mijn vader komen aanrijden”, 
vertelt Femke, de oudste zus, 
twee weken nadat haar moe-
der aan Alzheimer is overleden. 
“De laatste periode is behoorlijk 
zwaar geweest. Ze kon niet meer 
praten en stopte met eten en 
drinken. Maar gelukkig is ze wel 
rustig ingeslapen.” 

Eerste signalen
Martina, de jongste, merkte een 
jaar of zes geleden als eerste dat 
er iets mis was omdat ze nog 
thuis woonde. “Gelukkig stond 
mama ervoor open om naar de 
huisarts te gaan en die deed een 
paar neurologische tests. Later in 
het VU Ziekenhuis kreeg ze een 
hersenscan”, vertelt Martina.  
Femke kan het beeld van die 
scan weer zo voor zich halen.  
“Zo raar: je zag allemaal zwarte 
gaten. Ik kon er niet meer om-
heen, het voelde als een soort 
vonnis. Ondanks dat ik het diep 
van binnen wel wist, was de 
dag dat we de uitslag hoorden 

daarom een van de moeilijkste 
in mijn leven.” Martina had er een 
heel ander gevoel over. “Eindelijk 
werd duidelijk gezegd wat ik al 
vermoedde.”

Ook in de maanden na de officiële 
diagnose gingen de zussen  
anders met de situatie om. 
Femke wilde het naadje van de 
kous weten en nam Alzheimer als 
onderwerp voor haar afstudeer- 
scriptie. Martina vroeg zich 
echter af: “Moeten we er per se 
álles over weten? Ik was er meer 
gelaten onder. Laten we maar 
zien wat er op ons af komt en dan 
daarnaar handelen.” Een life- 
coach bracht de twee zussen 
weer bij elkaar en hierdoor werd 
het contact beter dan ooit. “Nu 
zijn we elkaars grootste steun- 
pilaar”, vinden ze.

Mentale steun
Dat was ook hard nodig, want 
er kwam veel op hen af. Vooral 
op Martina, die aanvankelijk het 
huishouden en de verzorging van 
hun moeder op zich nam. Boven-
dien hielp ze ook nog mee met 
de verbouwing van het huis: alles 
gelijkvloers en rolstoelvriendelijk. 
Femke: “De laatste tijd deden we 

ook de deur op slot als wij niet 
thuis waren, zodat ze niet kon 
gaan dwalen buiten. We hadden 
wel een gps-systeem gekocht, 
maar dat hebben we uiteindelijk 
nooit gebruikt omdat mijn moe-
der alleen onder begeleiding naar 

buiten ging. Maar van anderen 
heb ik gehoord dat zo’n gps- 
systeem wel fijn is, want dan kun 
je zien waar iemand is als het te 
lang duurt voordat hij of zij weer 
terugkomt.”

De situatie veranderde een paar 
jaar geleden toen hun vader geen 
eigen bedrijf meer had. Martina 
ging het huis uit en haar vader 
nam haar taken grotendeels over. 
Femke: “Aanvankelijk riep ik ‘Ik ga 
voor mama zorgen’. Maar daar is 
weinig van terechtgekomen. Ik 
kon het niet. Het deed me te veel 
pijn om te zien hoe ze afgleed.”

Hoe verandert je leven als 
je moeder jong Alzheimer krijgt?

Zo’n 260.000 mensen in Nederland hebben dementie. Alzheimer 
is een vorm van dementie die mensen al vanaf een jaar of vijftig 
kunnen krijgen. Dat heeft een grote impact op hun leven én op 
dat van hun naaste. Voor de zussen Femke en Martina heeft de 
Alzheimer van hun moeder veel zorgen gebracht. Maar ook iets 
moois: hun band met elkaar is nog beter geworden en dat geeft 
een veilig gevoel.

‘Oordeel niet 
te snel, dat wil 
ik anderen 
meegeven’

Voorelkaar



Martina vindt dat Femke te hard 
over zichzelf oordeelt. “Je zorgde 
wel degelijk elke week een dag-
deel voor mama en je was er  
altijd als mentale steun voor mij. 
De omstandigheden waren ook 
iets lastiger voor jou.” Femke 
heeft jonge kinderen, woont op 
een half uur rijden en runt een 
zorgboerderij en melkveehou-
derij samen met haar man. “Op 
de zorgboerderij lukt het me 
overigens wel om voor mensen 
met dementie te zorgen. Dan is 
er professionele afstand en komt 
het minder binnen.”

Stel open vragen
Achteraf beseffen ze dat het een 
goede zet is geweest om zo snel 
mogelijk aan vrienden, familie en 
kennissen te vertellen wat er aan 
de hand was. Femke: “Daardoor 
snapten ze beter waarom mijn 
moeder op een bepaalde manier 
reageerde en wat er bij ons thuis 
speelde. Aan de andere kant 
merkte ik dat sommige mensen 
het moeilijk vonden om de juiste 
dingen te zeggen. Ze vroegen 
vaak alleen naar mijn moeder of 
gaven goedbedoelde adviezen. 

Stel liever een open vraag en 
oordeel niet zo snel, dat zou ik 
anderen wel willen meegeven.”

Een casemanager van Geriant 
hielp hun vader met de regel- 
zaken en er kwamen veel vrienden 
en kennissen om hem af te lossen 
met de verzorging. Er is zelfs een 
uitgebreid weekschema opgesteld. 

Eerst kwam iedereen vrijwillig 
helpen, maar hun vader heeft de 
blaren op zijn tong gepraat om 
een PGB te regelen. Martina:  
“Hij wilde niet het gevoel hebben  
dat hij voortdurend dank je wel 
moest zeggen.” “Ik vond het  
heel mooi om te zien dat zoveel 
mensen om mama gaven”,  
vertelt Femke. 
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Martina: “Het komt vast doordat 
mama altijd een boeddha was: 
ze gaf heel veel om anderen. 
Als iemand ziek was, bracht ze 
bijvoorbeeld soep of deed de 
boodschappen.” Zelfs Femkes 
zoontje van drie wilde graag voor 
oma zorgen. “Hij pakte oma met 
kerst bij de hand en nam haar 
zorgzaam mee naar de plek waar 
het kerstdiner zou plaatsvinden. 
Dat vond ik zo ontroerend.” 

Bijzondere momenten
Net als bij veel mensen met 
Alzheimer ging de moeder van 
Martina en Femke allerlei fases 

door. Van verdrietig en opstan-
dig tot vrolijk. “We hebben heel 
wat afgelachen”, zegt Femke. 
Dat haar remmingen wegvielen, 
vonden de zussen geen probleem. 
“Mensen met Alzheimer zeggen 
gewoon wat ze vinden. Dat kan 
gênant zijn voor jezelf, maar  
het zegt meer iets over je eigen  
waarden en normen als je je 
eraan stoort. Tot dat inzicht ben 
ik inmiddels gekomen.” Femke is 
het helemaal met haar jongere 
zus eens: “Ja, mensen met Alzhei-
mer zijn puur. Je weet wat je aan 
hen hebt. En dat is toch eigenlijk 
heel mooi?”

‘Mensen met 
Alzheimer zijn 
puur, dat is toch 
juist heel mooi?’

Herkent u deze uitspraken?
“Hij weet steeds vaker niet meer 
welke dag van de week het is.” 

“Ik vond laatst zijn leesbril  
in de koelkast.”

“Zij komt vaak terug met  
boodschappen die we niet  
nodig hebben.”

“Vroeger was hij altijd in voor 
een feestje, maar nu gaat hij 
nooit meer mee op visite.” 

“Mijn vrouw is heel onrustig, 
loopt veel heen en weer en 
slaapt slecht.”

Dementie? 
Vergeetachtigheid? 
Moet u zich zorgen maken of  
is het allemaal onschuldig?  
Blijf niet met vragen zitten en 
neem vrijblijvend contact op 
met de wijkverpleegkundige  
van Omring. 

Bel 088 – 206 89 10 en vraag 
naar een wijkverpleegkundige  
bij u in de buurt.

Hoe gaat u om  
met dementie?

Weet u wat u moet doen 
als u op straat een oudere 
vrouw in haar nachtjapon 
tegenkomt die op zoek is 
naar haar moeder? Of als 
u in uw werk iemand met 
dementie te woord moet 
staan? Kijk voor tips op  
samendementievriendelijk.nl  
of volg een van de gratis 
online trainingen van maxi-
maal een half uurtje.

Femke Borst-Braas en Martina Braas



Veilig en prettig wonen in uw eigen huis!

10%
EXTRA
korting

Extra korting 
op rijbewijskeuring

Veilig douchen zonder 
grote verbouwing!

Tot 31 december 2018 krijgt u 10% extra korting.  
U betaalt dus geen € 35,- met uw Omringpas, 
maar slechts € 31,50! Geen Omringpas? Dan kost 
de rijbewijskeuring € 42,50. De keuringen worden 
uitgevoerd volgens de eisen van het CBR.

Locaties en data
- Hoorn:  15 okt, 19 nov, 17 dec 
- Grootebroek:   9 okt, 23 okt, 13 nov, 27 nov, 11 dec
- Schagen:  3 okt, 17 okt, 7 nov, 21 nov, 5 dec, 19 dec
- Den Helder:   3 okt, 17 okt, 7 nov, 21 nov, 5 dec, 19 dec

De Kinemagic is een inloopdouche waarin u veilig 
en comfortabel kunt douchen. Deze douche past 
in vrijwel elke badkamer. Met een lage instap van 
maximaal 3,8 cm, antislipvloer, thermostaatkraan 
en veiligheidsglas met antikalkbeschermlaag. 

Vragen of een afspraak maken? 
Mail info@installatiebedrijfoud.com, bel  
0224 - 53 19 53 of ga naar de showroom op de 
Heerenweg 67B in Barsingerhorn. Het vervangen 
van uw oude bad of douche voor een Kinemagic 
kost maar één dag werk. Vergeet niet te melden 
dat u een Omringpas heeft.

Vragen of een afspraak maken? 
Ga naar www.rijbewijskeuringsarts.nl of bel  
036 – 720 09 11. Vergeet niet te melden dat u  
een Omringpas heeft.

Heeft u een oproep gekregen voor de 
rijbewijskeuring? Met uw Omringpas 
ontvangt u nu extra korting!

Bent u bang om te vallen in de badkamer?

Voordeel

€ 300,-
korting Zo werkt het

Tijdens de Omring Woningscan gaat de ergotherapeut 
van Omring het gesprek met u aan en loopt met u 
door het huis. De ergotherapeut weet wat er eventueel 
verbeterd kan worden om uw veiligheid en woongemak 
te verbeteren. Onze ergotherapeut is gespecialiseerd 
in ouderdomsklachten en adviseert praktische 
oplossingen die voor u het meest geschikt zijn. Ook kijkt 
de ergotherapeut of uw woning eventueel aangepast 
moet worden, zodat u in de toekomst nog steeds thuis 
kunt blijven wonen. Maar heel vaak is een goed advies 
over kleine veranderingen, zoals verlichting of kleine 
aanpassingen in uw keuken of badkamer al voldoende. 

De Omring Woningscan wordt vergoed door elke 
zorgverzekeraar.

Meer informatie of een afspraak maken?  
Ga naar www.omringpas.nl, bel 088 - 206 79 99  
of mail naar service@omringpas.nl

Met uw Omringpas ontvangt u  
tot 1 december 2018 maar liefst  
€ 300,- korting op de Kinemagic.
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Alleen voor Omringpashouders! 

Uw eigen huis, een fijne en 
vertrouwde plek. Steeds meer 
mensen willen zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven wonen. U ook? 
Dan is het belangrijk om te weten 
waar u op moet letten. Welke 
aanpassingen zijn er eventueel nodig 
om veilig thuis te kunnen blijven 
wonen? Juist ook als u bijvoorbeeld 
al een keer bent gevallen, of als u 
zich onzeker en onveilig voelt.
De ergotherapeut van Omring 
adviseert en helpt u om langer 
zelfstandig thuis te kunnen wonen. 
Voor nu én voor straks.
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Voorzekerheid

‘We wonen nu naast elkaar,  
maar we laten elkaar vrij’

Een rood-gele zee van dahlia’s en links en rechts een weids 
uitzicht over de weilanden. Je zult toch maar van de dorpskern 
van Venhuizen naar het buitengebied verhuizen… Deze mooie 
plek was voor Teresa (52) en Sjaak (57) Schouten echter niet 
de enige reden. Ze hebben een tijdelijke woning laten bouwen 

achter het ouderlijk huis van Teresa om straks te kunnen 
mantelzorgen. “Een geweldige oplossing”, vinden haar ouders 

Piet (86) en Corry (83) Beemster.

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,- 

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! 

binnen
 1 dag!

Vervang uw oude bad of douche binnen 1 dag door een veilige douche

De totaaloplo� ing vo�  uw badkamer!

Binnen 1 dag gemonteerd Zeer lage instap

Ergonomische handagrepen

Softclose designzitje

Grohe kraanwerk

Antikalk beschermlaag

All-in prijs

Dit complete douchesysteem 
kan binnen 1 dag worden 
geplaatst, zonder ingrijpende 
verbouwingswerkzaamheden. 
U heeft nergens omkijken naar!

Installatiebedrijf Oud
Heerenweg 67b
1768 BJ Barsingerhorn

t: 0224 - 53 19 53
e: info@installatiebedrijfoud.com
i: www.installatiebedrijfoud.com

Sjaak en Teresa Schouten en Corry en Piet Beemster



maat uit. Het ziet eruit als een 
goedverzorgde nieuwbouw- 
woning en alleen van 10 centime-
ter afstand zie je dat de houten 
planken van kunststof zijn.

Piet: “Eén ding viel tegen: onze 
serre moest verdwijnen, want 
anders was er onvoldoende plek.” 

Teresa en Sjaak hebben name-
lijk een huis van 100 vierkante 
meter. Teresa: “We hebben maar 
liefst drie slaapkamers.” Corry 
zegt glunderend: “En als mijn 
vier kleinkinderen met aanhang 
thuiskomen, dan logeren er een 
paar bij mij boven. Of ze wippen 

gewoon even aan. Ik zie ze nu nog 
vaker dan voorheen.”

Hoe gaat het?
Hoe is het eigenlijk om als familie 
weer zo dicht bij elkaar te gaan 
wonen? Zijn er nooit wrijvingen? 
Corry: “Het gaat erg goed, want 
we laten elkaar vrij. Ik klop bij-
voorbeeld altijd netjes aan als 
ik langskom.” Sjaak: “Inderdaad. 
We lopen niet de deur bij elkaar 
plat. Een alarm hebben mijn 
schoonouders evenmin, al zou 
dat snel genoeg geregeld zijn. 
Als er iets aan de hand is, dan 
staan we toch wel meteen klaar. 
Ik ga ervanuit dat mijn schoon-
ouders dat ook aan ons durven te 
vragen, want ik zeg niet telkens 
‘kan ik je helpen’. Zelf zou ik daar 
namelijk gek van worden.” Corry 
bevestigt: “Dat werkt goed. Zo 
bracht Teresa me vorige week 
naar de supermarkt, omdat mijn 
man in het ziekenhuis lag en 

heeft Sjaak net mijn fietsband 
geplakt.” Maar deze tachtigers 
zijn over het algemeen nog zeer 
zelfstandig. Corry kookt bijvoor-
beeld elke dag, een enkele keer 
zelfs voor haar dochter. Piet stof-
zuigt het huis, maait het gras op 
de zitmaaier en houdt de prach-
tige bloementuin bij; alleen het 
spitten laat hij aan zijn schoon-
zoon over.

Uit voorzorg
Teresa: “De keus om naast mijn 
ouders te gaan wonen is uit voor-
zorg gemaakt. Daarnaast geniet ik 
heel erg van deze plek.” Piet vindt 
het vooral een prettig idee dat zijn 
dochter en haar man een oogje 
in het zeil kunnen houden bij zijn 
vrouw, mocht hij er ooit niet meer 
zijn. “Anders is het zo eenzaam voor 
haar.” Sjaak vult aan: “Ach, we zien 
wel wat de toekomst brengt. Je 
kunt allerlei scenario’s bedenken, 
maar dat heeft geen zin.”
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Voorderegio

‘Ik ga ervanuit
dat ze zelf om 
hulp durven  
te vragen’

Piet lag een paar jaar geleden in 
het ziekenhuis om zich te laten 
dotteren. “Ik was niet op mijn 
best, zullen we maar zeggen.  
Zo kwam de toekomst ter sprake. 
Hoe moest het als ik veel zorg 
nodig zou hebben vanwege mijn 
hart? Ik wil voor geen goud ver-
huizen. Toen niet en nu niet. In dit 
huis ben ik geboren en getogen. 
Bovendien had ik hier ooit mijn 
eigen bedrijf, een bloemen- 
kwekerij. En mijn vrouw vindt het 
hier ook heerlijk.” Corry: “Wie kan 
er nou aan drie kanten ruim weg-
kijken? Dus ik was blij dat Teresa 
en haar man voorstelden dat ze 
bij ons zouden komen wonen. 
Maar dan wel in een eigen huis.”

En zo geschiedde, want Teresa  
en Sjaak hebben nu alweer twee 
jaar een zogeheten kangoeroe-
woning, een tijdelijk huis dat 
neergezet is om mantelzorg 
mogelijk te maken. Sjaak: “We 
hadden het geluk dat het precies 
in het overheidsbeleid paste. 
Niettemin waren wij de eer-
sten die een kangoeroewoning 
in Drechterland wilden, dus het 
was wel een zoektocht. Maar we 
kregen alle medewerking. Dat 
komt misschien ook omdat we 
alles netjes hebben overlegd. Ik 
zou als tip aan anderen willen 
meegeven: speel open kaart bij 
de gemeente en doe niets op 
eigen houtje. Dan voorkom je een 
hoop problemen.” 

Regelwerk
Teresa vertelt dat de eerste stap 
het regelen van een zorgver-
klaring is. “Een verpleegkundige 
moet verklaren dat het aan- 
nemelijk is dat er nu of in de 
nabije toekomst zorg nodig is.” 
Het bestemmingsplan stond 150 
vierkante meter aan bijgebouwen 
toe zonder bouwvergunning of 
wijziging van het bestemmings-
plan. Verder hadden Sjaak en 
Teresa een tijdelijke woonvergun-
ning nodig en gingen ze in con-
claaf met de buurman om een 
paar bomen te kunnen rooien. 
Teresa: “Nou is dat toevallig mijn 
oom, dus dat was snel geregeld.” 
Bij een fabrikant van kunststof-
woningen zochten ze hun huis op 

Is uw huis 
klaar voor de 
toekomst?
Maak een afspraak voor 
de Omring Woningscan. 
Zie pagina 9 voor meer 
informatie.  

‘We hadden het geluk dat zorgen
voor je ouders overheidsbeleid is’



snel gemaakt.” Marianne maakt 
mensen inmiddels enkele jaren  
online wegwijs. “Cliënten van 
Omring die redelijk veel zorg nodig 
hebben, komen in bepaalde geval-
len in aanmerking voor een iPad en 
internetverbinding. Op die manier 
kunnen ze het eigen digitale zorg-
dossier inzien en hoeven ze voor 
bijvoorbeeld de wondverzorging 
niet meer naar het ziekenhuis. Dat 
gebeurt gewoon thuis: de wijkver-
pleegkundig specialist wondzorg 
gaat de wijk in, belt in met een col-
lega in het ziekenhuis, bespreekt 
de betreffende wond en verzorgt 
die ter plekke. Het beeldbellen 
wordt ook gebruikt voor het medi-
cijngebruik. De verzorgende gaat 
niet meer verschillende malen per 
dag bij mensen langs om medicij-
nen aan te reiken, maar doet dat, 
voor degene die dat willen, nu via 
beeldbellen. Dat werkt doeltref-
fend en geeft mensen rust.”

Emotioneel weerzien  
met broer
Het project is vooral ook bedoeld 
om mensen uit hun isolement te 
halen, benadrukt Marianne. Dat 
geldt zeker voor Marta Muir (90) 
en haar man Papa John (75), zoals 
iedereen hem noemt: “Mijn vrouw 
komt uit Tsjechië en ik uit Enge-
land, dus onze familie woont ver 
weg. Door omstandigheden waren 
we veel familieleden uit het oog 
verloren. Zo had ik mijn broer Allan 
al jarenlang niet gezien. Samen 
met Marianne speurden we het in-
ternet af. We vonden mijn zus Rose 
en via haar Facebook-account 
mijn broer Allan. Tijdens het beeld-
bellen zag ik hem ineens weer, ik 
wist niet wat me overkwam. Het 
was heel emotioneel.” Nu hij eraan 
terugdenkt, krijgt hij opnieuw 
rode ogen. “Begin dit jaar is Allan 
overleden, heel erg verdrietig, maar 
ik ben dankbaar dat wij hem nog 
verschillende malen hebben kun-
nen zien.” Zeker ook voor Marta, 
die kampt met dementieklachten, 

is beeldbellen ideaal. “Zij herkent 
familieleden meteen, ziet hoe ze 
reageren en dat doet haar zicht-
baar goed”, merkt Marianne.

Praten, kibbelen en  
veel lachen... 
Marianne bezoekt het echtpaar 
Muir nu bijna drie jaar en de iPad 
wordt veelvuldig gebruikt. “We 
hebben via Streetview het ouder-
lijk huis van Papa John gevonden, 
spelen spelletjes en maken foto’s 
en filmpjes. Ook het beeldbellen 
gaat Papa John steeds beter af.” 
Waarop de persoon in kwestie 
meteen illustratief de iPad ter 
hand neemt en zijn zus Rose belt. 
Als zij in beeld komt, begint hij te 
schateren. Rose is op vakantie en 
doet zich op een camping tegoed 
aan een ontbijt dat volgens broer-
lief niet bepaald Engels te noemen 
is. Er wordt gepraat, gekibbeld 
en veel gelachen. “Marta en Papa 
John bellen elke dinsdag met hun 
broers, zussen of dochter Anita”, 
vertelt Marianne ondertussen. 
“Dankzij het beeldbellen wordt hun 
wereld zoveel groter.” En wijzend 
naar het beeldbellende echtpaar: 
“Kijk ze eens stralen, daar doe ik 
het allemaal voor.”

“Op mijn 61ste stopte ik met mijn 
werk bij de thuiszorg van Omring”, 
vertelt Marianne Jager. “Ik had 
vanaf mijn twaalfde een baan 

en vond het genoeg. Wel wilde ik 
graag actief blijven. Ik ben een 
sociaal mens, beteken graag iets 
voor mensen en bood me aan als 

vrijwilliger. Ik wist dat Omring  
het project Beeldbellen wilde  
introduceren en daar hulp bij  
kon gebruiken, dus de keuze was 

‘Kijk die twee eens stralen,
daar doe je het dus voor’

Samen foto’s en films delen, mails sturen, het internet 
verkennen en uitgebreid beeldbellen met familie en 

vrienden. Een groep vrijwilligers binnen Omring  
zorgt ervoor dat mensen online wegwijs  

worden gemaakt, waarmee er vaak  
letterlijk en figuurlijk een wereld  

voor ze opengaat.
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Vrijwilliger Marianne neemt echtpaar 
Muir wekelijks mee ‘de wijde wereld in’

Elke dinsdag krijgt het echtpaar Muir uit Wieringerwerf bezoek 
van vrijwilliger Marianne Jager (64). Ze drinken thee, nemen af 
en toe een snoepje en praten gezellig bij. Om vervolgens de iPad 
erbij te pakken en samen onder meer contact te zoeken met 
familieleden in het buitenland.

Voorvrijwilligers

Papa John, tijdens het beeldbellen in gesprek met zijn Engelse zus Rose.  
Zijn vrouw Marta en vrijwilliger Marianne kijken en praten gezellig mee. 

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? Bijvoorbeeld mensen 
wegwijs maken op de iPad, 
zoals Marianne? 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 mogelijkheden,  
via tel. 088 - 206 89 10  
of stuur een mail naar  
vrijwilligers.kenniscentrum 
@omring.nl.

Marta Muir en Papa John



Voorveiligheid
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Op 76-jarige leeftijd kreeg 
mevrouw Beintema een beroerte. 
Haar rechterkant raakte verlamd 
en een intensief revalidatietraject 
volgde. Eenmaal thuis ging 
het goed, maar ze was nog wel 
een beetje instabiel. “Mijn drie 
kinderen wonen wat verder weg 
en als ik ten val kom, zijn zij niet 
in de buurt om mij te helpen. 
Daarom stelden ze voor dat ik 
personenalarmering zou nemen.”

24/7 bereikbaar
Het personenalarm van Omring 
is een zender met een knop en 
kan om de hals of als armband 

worden gedragen. De zender 
staat altijd in verbinding met een 
intercomkastje dat aangesloten 
is op een (mobiele) telefoonlijn. U 
kunt kiezen wie er gebeld wordt: 
een familielid, een bekende of 
Omring. In het laatste geval is er 
24 uur per dag en zeven dagen 
per week een professionele 
hulpverlener beschikbaar. 

‘Het werkt!’
Mevrouw Beintema koos voor 
Omring. Daar is ze maar wat blij 
mee, want ze heeft in één jaar 
al drie keer op haar alarmknop 
gedrukt. “Telkens stond er meteen 

iemand klaar. Dat vond ik zó fijn! 
Personenalarmering neemt bij 
mij veel zorgen en onrust weg. Bij 
mijn kinderen trouwens ook. En 
waarom zou je het niet doen? Dat 
zendertje ziet niemand en je voelt 
niet dat je het draagt!”

Met uw Omringpas ontvangt u 
korting op Omring-opvolging. 

Wilt u meer weten over 
personenalarmering?  
Neem contact op met  
onze klantenservice via  
088 - 206 79 99 of mail  
naar service@omring.nl. 

Hier staan jullie dan,  
vol in de schijnwerpers…
“En dan te bedenken dat we nog 
nooit hebben gevlogd!”, lacht 
Ineke. “Maar dat komt goed, hoor. 
We krijgen een minicursus en we 
worden met een knappe camera 
op pad gestuurd. We willen wel 
móóie filmpjes maken. Op de 
kermis hebben we geoefend met 

een telefoon. Mede op basis van 
die beelden zijn wij gekozen. We 
zullen vast iets goed hebben 
gedaan!”

Wat kunnen jullie volgers  
van jullie verwachten?
“Wij gaan allerlei workshops, 
uitjes en diensten van Omring 
belichten. De ene keer als 

deelnemers, de andere keer als 
toeschouwers”, vertelt Vera.  
“Het worden korte, grappige, 
maar vooral leerzame video’s 
met een kritische blik. Wij 
hebben allebei in de zorg 
gewerkt, dus we weten hoe 
dingen werken. Als we te recht 
voor z’n raap zijn, dan knippen ze 
het er maar uit, haha!”

‘Personenalarmering? Dat heb ik helemaal niet nodig’ is vaak 
de eerste reactie. Maar veel mensen zijn er uiteindelijk heel 
blij mee. “Anders zou ik niet eens meer thuis kunnen wonen”, 
zegt mevrouw Beintema, die al drie keer op de alarmknop 
heeft gedrukt omdat ze was gevallen.

‘Zonder alarmknop kan ik niet  
 thuis blijven wonen’
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Voorstellen  

Wist u dat...

…bijna 1 op de 3 mensen 
vanaf 65 jaar in Noord-
Holland minimaal 1x per 
jaar valt?

…31% van de 65-plussers 
in Noord-Holland alleen 
woont? 

…er naar schatting 250.000 
tot 280.000 ouderen in 
Nederland gebruik maken 
van personenalarmering? 

Met gepaste trots stellen wij aan u voor: Ineke Oud-Koning uit  
Venhuizen (57) en Vera Brandsen-Koning uit Onderdijk (62). Op geheel 
eigen, Westfriese wijze gaan deze zussen samen allerlei activiteiten 
van de Omringpas uitproberen én filmen. Speciaal voor u!

De vrolijke  
vloggers  
van Omring!
Een nieuwgierige, kritische en 
open blik op de activiteiten  
van Omring.

Nieuw:

Houd ze in de gaten op: 
 omring.nl/vlog
 facebook.com/omringpas 
  instagram.com/omringzorgVera Brandsen-Koning en Ineke Oud-Koning

Wijkpleegkundige Bianca Stosz met mevrouw Beintema



De Omring Slaaptraining geeft rust

In deze training komt u alles te weten over slapen, 
uw slaapproblemen en de feiten en fabels over 
slaapoplossingen. Dit is een interactieve training 
waarbij informatie afgewisseld wordt met 
praktische, voor iedereen haalbare oefeningen.  
Stap voor stap leert u hoe u uw slaapvermogen 
kunt vergroten en vaardigheden om anders tegen 
uw slaapproblemen aan te kijken. U ontvangt een 
werkboek met informatie en oefeningen. Uiteindelijk 
leidt dat tot een betere nachtrust.

De trainingen worden verzorgd door Sleepwise.  
Dit is een gerenommeerde organisatie met 
veel kennis en ervaring op het gebied van 
slaaptrainingen. 

Univé vergoedt deze training als u een  
aanvullende Thuiszorgpolis heeft.

Slaapt u onrustig of bent u ’s nachts vaak wakker? 
Doe dan mee aan de Omring Slaaptraining. 

€ 169,95Met Omringpas:
Zonder Omringpas: € 189,95

Data:    donderdag 3 en 10 
november 2018

Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie:  Omringlocatie Het Baken, 

Nieuwe Steen 36 in Hoorn

Data:   donderdag 15 en 22 
november 2018

Tijd: 13.00 - 16.30 uur
Locatie:  Omringlocatie 

Wijkgebouw Schagen, 
Zuiderweg 21 in Schagen€ 50,-Met Omringpas:

Zonder Omringpas: € 57,50

Cursus Beter op  
de Been: minder 
kans op vallen

De cursus Beter op de Been bestaat uit vier  
bijeenkomsten van twee uur. Uw conditie en 
spierkracht verbeteren door de oefeningen,  
waardoor u steviger staat. En dankzij de  
theorie krijgt u meer inzicht in hoe u een val  
kunt voorkomen.

Univé vergoedt deze training als u een aanvullende Thuiszorgpolis heeft. 

Wist u dat 65-plussers gemiddeld drie 
keer per jaar vallen? Na de cursus Beter 
op de Been is de kans dat u valt kleiner 
en bent u minder bang om te vallen.

Meer zelfvertrouwen dankzij  
de Weerbaarheidstraining

In de Weerbaarheidstraining leert u in vier 
bijeenkomsten van anderhalf uur hoe u in deze 
situaties stevig in uw schoenen kunt blijven staan en 
zelfvertrouwen kunt uitstralen. 

€ 69,50

Wilt u zich graag veiliger voelen 
als u alleen op straat loopt of als 
u gaat pinnen? Wilt u leren om uw 
grenzen beter aan te geven? 

Met Omringpas:
Zonder Omringpas: € 85,-

€ 15,50
korting

Meer informatie of aanmelden voor een van deze trainingen?
Ga naar www.omringpas.nl/workshop, bel 088 - 206 79 99 of mail naar service@omringpas.nl. 

€ 20,-
korting

€ 7,50
korting

8, 15, 22, 29 november van 10.00 tot 
12.00 uur in Den Koogh in Den Helder

8, 15, 22, 29 okt van 09.30 tot 11.00 uur in Hoorn 
5, 12, 19, 26 nov van 09.30 tot 11.00 uur in Anna PaulownaUnivé vergoedt deze training als u een aanvullende Thuiszorgpolis heeft. 

Voordeel



‘We zien op de tablet of een cliënt 
’s nachts het bed terugvindt’

De techniek is continu in beweging, ook in de zorg. Conny van den Brink  
(projectleider ICT) en Rika Oele (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) geven  
op woonzorglocatie De Schakel in Spanbroek twee voorbeelden van goed  
werkende domoticatoepassingen.

Vooruit
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met degene die heeft aange-
beld”, vertelt Conny. “Zo kunnen 
ze overal in het gebouw de deur 
bedienen. Eventueel kunnen ze 
bij het telefoontoestel van de 
intercom op een scherm kijken 
en dan zíen ze ook wie er voor de 
deur staat.”

Veiliger
“Vanwege de veiligheid zorgen 
we ervoor dat de deur alleen 
voor cliënten open gaat als er 
begeleiding bij is. Anders zouden 
ze buiten kunnen verdwalen in 
hun eentje”, vertelt Rika. “Soms 
hebben we een cliënt die de weg 
in Spanbroek en Opmeer zo goed 
kent dat hij of zij wel zonder 
begeleiding naar buiten kan. Zo’n 
cliënt krijgt dan de code van de 
buitendeur. Omgekeerd geeft het 
overigens ook een veilig gevoel 
dat niet zomaar iedereen binnen 
kan lopen.”

Rustiger slapen
Bij de tweede domoticatoepas-
sing komt niet alleen de telefoon 
maar ook een tablet van pas. De 
verzorgenden kunnen hierdoor 
op twee manieren ’s nachts in de 
gaten houden of iedereen lekker 
rustig slaapt. Er zit een sensor 
onder het bed die de hartslag en 
ademhaling beluistert. Een bewe-
gingssensor aan de muur geeft 

een seintje als iemand uit bed 
komt en een andere bewegings-
sensor signaleert het openen van 
de slaapkamerdeur. Komt iemand 
binnen een bepaalde tijd niet  
terug en stapt de cliënt niet na 
een paar minuten in bed, dan 
gaat de ‘nachtzuster van dienst’ 
kijken wat er aan de hand is.

“Het voordeel is dat we ’s nachts 
niet meer in slaapkamers hoeven 
te komen”, zegt Rika. “Daardoor 
storen we mensen minder.  
Vroeger maakten we drie rondes  
’s nachts, nu nog maar eentje 
rond elf uur. Maar als we een 
vreemd geluid horen gaan we 
natuurlijk sowieso even kijken.”

Privacy
Conny: “Bovendien hebben de 
cliënten hierdoor meer privacy 
in hun eigen kamer. Die privacy 
hebben we trouwens hoog in het 
vaandel staan. Zowel de familie- 
leden als de arts van de cliënt 

moeten eerst toestemming geven 
voordat we de sensoren aan-
zetten. Maar in de praktijk geeft 
bijna iedereen groen licht.” 

“Onze bewoners hebben het zelf 
niet zo door, vooral omdat je die 
sensoren niet opmerkt als je niet 
weet waar ze zitten”, vult Rika 
aan. “Ze waarderen het wel heel 
erg dat je er bent op het moment 
dat zij het echt nodig hebben. 
Laatst was er een mevrouw die 
’s nachts opstond en niet naar 
de deur liep om naar het toilet te 
gaan maar de gordijnen open-
schoof. Ik zag op mijn tablet dat 
de bewegingssensor een melding 
gaf en ging naar haar kamer. Ze 
was zó blij dat ik haar naar de wc 
kon leiden.”

“Wie is daar?”, vraagt een stem 
door de luidspreker aan de muur. 
“Heb je een afspraak met Rika en 
Conny? Dan is het goed. Over een 
paar seconden kun je naar bin-
nen.” In Spanbroek gaat de deur 

van het wooncomplex voor mens-
en met dementie pas open als de 
verzorgenden via de intercom of 
hun telefoon horen of zien wie er 
voor de deur staat. Dit simpele 
technische snufje ligt misschien 

voor de hand, maar het is een 
handige domoticatoepassing. 

“Het handige voor de verzorgen-
den is dat zij op hun telefoon een 
seintje krijgen en kunnen praten 

‘We hoeven niet
meer ín de kamers
te checken’
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Rika Oele en Conny van den Brink over handige technische snufjes.

Handig thuis:
• Anti-dwaalpakket     
• Draagbaar alarm     
•  Automatische  

oriëntatieverlichting

Kijk ook op pagina 28, 
want met uw Omringpas 
krijgt u nu volop korting 
op deze artikelen in de 
Omringwinkel!



“Ik ben altijd heel actief ge-
weest en fietste zelfs nog overal 
naartoe. Tot anderhalve maand 
geleden deed ik daarom nog al-
les zelf in huis. Helaas heb ik erg 
zwakke voeten. Daarnaast ben 
ik diverse keren ziek geweest de 
afgelopen tijd en ik ben een paar 
keer gevallen”, vertelt Riet. De 
laatste keer probeerde haar man 
haar overeind te helpen, ondanks 
zijn liesbreuk. Dat ging niet hele- 
maal goed en sindsdien heeft 
hij elke dag pijn. “Ik realiseerde 
me na die val dat het nodig was 
om iemand in te schakelen, want 
ik kan de taken van mijn vrouw 
helaas nu niet allemaal overne-
men”, zegt Gerard. 

Hij keek op internet en ontdekte 
dat je via de gemeente huishou-
delijke hulp kunt aanvragen. “Het 
bleek ook mogelijk om daarbij 
ondersteuning te krijgen van 
een onafhankelijke adviseur. 
Aangezien wij ons hele leven al 
lid zijn van Omring, was de keus 

snel gemaakt.” Sanne van Veen, 
een van de Zorgconsulenten van 
Omring, kwam langs en gaf  
onder andere tips over personen- 
alarmering en een cursus  
Valpreventie. Bovendien zat ze 
bij het keukentafelgesprek met 
de gemeente.

“Dat was hartstikke fijn”, zegt 
Gerard. “Het belangrijkste resul-
taat is dat nu elke vrijdagmorgen 
Anja komt om het huis schoon te 
maken. Het leuke is: ze komt uit 
de buurt en ze kent de mensen 
en de situaties waar we het over 
hebben.” Riet is ook dik tevreden: 
“Een gezellige meid en ze maakt 
goed schoon.”
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Piet heeft in april 2017 een 
herseninfarct gehad en is 
daardoor gedeeltelijk linkszijdig 
verlamd. Hij zit in een rolstoel en 
kan een heel klein beetje lopen. 
“Toen hij na het revalideren 
in Lindendael in Hoorn naar 
huis mocht, waren we allebei 
opgelucht. Maar we zaten wel  
met een probleem”, vertelt Tiny. 

“De twee treden voor de deur 
waren te hoog voor Piet. Met 

aluminium platen hadden we dat 
al proberen op te lossen, maar ik 
kreeg de rolstoel er nauwelijks 
overheen geduwd. Al ben ik nog 
heel vief, dat was zelfs voor mij 
eigenlijk te zwaar. Gelukkig is 
er binnen een paar dagen een 
kunststof brug door Lauw Meijers 
Aangepast Wonen neergelegd die 
wat vlakker loopt. Nu kan ik Piet 
in zijn rolstoel makkelijk tot aan 
de straat duwen en daar stapt hij 
op zijn scootmobiel. Ideaal!” 
Ook de douchestoel en de 
beugels die op diverse plaatsen in 
huis zijn gemonteerd, komen goed 
van pas. Maar met de brug voor 
de deur is het stel uit Sijbekarspel 
het meest blij. “We genieten er zo 
van! Elke dag laten we samen de 

hond uit en gaat Piet even kijken 
op de melkveehouderij, die zijn 
zoon tegenwoordig runt.”

Soms kan een simpele, praktische aanpassing in huis of in de tuin 
heel veel betekenen. Dat ervaren Tiny Vlaar-Irgolitsch (67) en haar 
partner Piet Bontekoning (83) nog elke dag. “Daardoor kunnen we 
tenminste samen naar buiten.”

Vooru

‘Na de laatste val was het  
 hoog tijd voor hulp’

Riet (87) en Gerard Hauwert (73) uit Wervershoof stonden 
er versteld van: samen met de Zorgconsulent van Omring 
kregen ze een gesprek met de gemeente en een week later 
stond hun nieuwe huishoudelijke hulp al op de stoep.  
Hierdoor is de kans dat Riet valt bij het schoonmaken  
een stuk kleiner geworden.

‘Nu kunnen we toch elke dag 
 samen de hond uitlaten’

‘Onze nieuwe 
brug lag er al na
een paar dagen’

‘Ik kan het  
schoonmaken  
helaas nu niet 
overnemen van 
mijn vrouw’

Voorkomen

Wilt u ook advies of 
kleine aanpassingen 
aan uw huis? 

Lauw Meijers helpt graag 
met het vinden van de 
juiste oplossing om ook 
uw woning (weer) prettig 
leefbaar te maken.  
Met uw Omringpas  
krijgt u 10% korting.  
Bel 06 – 12 55 18 75 
of mail naar info@
lauwmeijers.nl.

Sanne van Veen 
(Zorgconsulent van 
Omring): “Wacht niet te 
lang, maar vraag hulp 
voordat het te laat is 
en er onveilige situaties 
ontstaan.” Bel de Zorg-
consulent van Omring voor 
advies en informatie:  
088 - 206 82 06 of mail 
naar zorgconsulent@
omring.nl.

Tip

Piet Bontekoning en Tiny Vlaar-Irgolitsch

Sanne van Veen en Gerard en Riet Hauwert



Elk kwartaal deelt een Omringpashouder 
een bijzonder recept, waar een mooi  

verhaal achter schuilgaat. Deze keer vertelt 
Gerda Jonkheid (59) hoe zij diverse alleen-
staande buren en een vriend verwent met 

haar pompoensoep.

Pittige  
pompoensoep

Voorbereiden

“Veel mensen vinden pompoen- 
soep wat smakeloos, maar deze 
pompoensoep heeft wel smaak. 
Daarom krijg ik er altijd goede  
reacties op”, vertelt Gerda. Ze 
maakt zelfs vaak een pan van zes 
liter, zodat ze de soep kan uitdelen 
aan drie mensen die alleen wonen: 
de buurman van 89, de buurvrouw 
van 86 en een vriend.

“Ik vind het belangrijk dat je niet 
alleen voor jezelf leeft. Dus krijgen 
de buurman en de buurvrouw een 
paar keer per week een pannetje 
eten. Bovendien helpen we hen met 
andere zaken. Als de dakgoot in de 
herfst vol bladeren ligt, dan klimt 
mijn man op een ladder. Want we 
willen niet dat ze vallen. Mijn buur-
man heeft overigens inderdaad 
laatst een ongelukje gehad en lag 
enige tijd in het Gezinspaviljoen 
van Omring. Ik heb hem een paar 
keer bezocht en zijn medicijnen 
opgehaald.”

Dat zorgzame heeft Gerda van 
huis uit meegekregen, net als de 
liefde voor groente uit eigen tuin. 
De pompoen en de tomaten zijn 
namelijk eigen kweek. “We heb-
ben geen moestuin hoor. Ik heb 
de tomaten en de pompoenen in 
speciekuipen staan. Heel handig, 
want die zet je in de winter binnen 
en dan hoef je niet zoveel te spitten 
in het voorjaar. Mijn ouders hadden 
vroeger in Reeuwijk wel een grote 
moestuin, want we woonden op het 
platteland. Als kind moesten we 
vaak meehelpen. Ik had echt niet 
altijd zin om bijvoorbeeld de bessen 
af te rissen. Maar nu vind ik het 
heerlijk. Soms komt de buurvrouw 
met een zak sperziebonen die ze 
van iemand uit de moestuin krijgt. 
‘Kom maar op, ik ga wel doppen’, 
zeg ik dan. Nog gezellig ook!”

Pompoensoep  
met een pepertje
Het recept van Gerda Jonkheid:

Ingrediënten voor 
4 personen (circa 1 liter)

‘Ik kook
ook veel
voor de  
buren’

‘Heerlijk
om eigen 
groente
te kweken’

•  Circa 1 kilo pompoen
• 250 gram soepgroente
• 2 uien
• 250 gram winterpeen
•  2 groentebouillonblokjes (naar smaak 

meer of minder toevoegen)
•  1 of 2 tenen knoflook (naar smaak meer 

of minder toevoegen)
•  Klein stukje van een verse peper 

(zonder pitjes)
• Eventueel: 2 tomaten (ontveld)

Bekijk de volledige beschrijving op  
www.omringpas.nl/magazine/
pompoensoep

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. 

25

Gerda Jonkheid



‘Bezorgdheid  
om volgende  
generaties is 
van alle  
tijden’

In elk Omring Magazine buigen twee generaties zich over één onder- 
werp. Deze keer Mary Obdam (69) en haar kleinzoon Robin Obdam (16), 
beiden uit Hem, over hun gevoel van veiligheid.  

Andere generatie, ander gevoel van veiligheid? 

Voorjong & oud
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Stuur de oplossing voor 16 november 2018 naar: Omring, t.a.v. Omring Magazine herfstpuzzel, Postbus 142, 
1620 AC Hoorn of mail de oplossing met uw naam, adres en woonplaats naar service@omringpas.nl.
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Plannen voor de zomer?
Als ik zeg veiligheid, dan zegt u…
“Achterdeur op slot tegen inslui-
pers”, reageert Mary direct. Robin 
denkt eerder aan geweld op 
straat, maar snapt zijn 
oma. “Zelfs een dorp als 
Hem haalt Opsporing 
Verzocht”, doelt hij op 
de brute overval op 
een plaatselijke onder-
nemer. Bang is Robin 
echter nooit. “Nee, 
ik voel mij overal wel 
veilig. Alleen op  
internet moet je soms 
opletten. Toch, oma?”

Eh, heeft u iets te  
bekennen?
“Nou, niet echt hoor, ik had 
alleen op een neplink van 
YouTube geklikt waardoor mijn 
Facebook-account gehackt 
was! Maar daar was half  
Nederland ingetrapt, óók  
jongeren”, benadrukt Mary, 
lachend naar haar kleinzoon. 
“Laatst kregen we ook een phis-
hingmail van onze bank: of ik vóór 
zessen iets wilde overmaken. We 
roken onraad en lichtten meteen 
de bank in. Waren ze erg blij mee.”

Is het leven gevaarlijker dan 
vroeger?
Mary: “Dat denk ik niet. Mensen 
lijken alerter. Overal is camera- 
bewaking. En de mobieltjes houden 
iedereen ook weer dichtbij. Als je 
kinderen vroeger uitgingen, had 
je echt geen contact en soms 
ook geen idee waar ze uithingen.” 

Robin: “Aan de andere kant doen we de 
voordeur ’s avonds niet meer open, 

drukken we de auto op slot als 
we voor het stoplicht staan en 
kunnen kleine kinderen hier niet 
meer op straat spelen.”

Maakt u zich zorgen 
over de veiligheid van 
uw kleinkinderen?

Robin pakt snel het woord: 
“Nee toch? Boven barrica-
deert u gewoon de trap en 
beneden legt u een matras 
neer. Opgelost!” Dan ant-

woordt Mary: “Ach, bezorgd-
heid om volgende generaties is 

van alle tijden. En je kunt er toch 
niets aan doen. Een mens lijdt 
vaak het meest door het lijden 
dat hij vreest. Dus pluk lekker de 
dag!” 

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

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

✸    Eerste prijs Persoonlijke Gezondheids- 
check voor thuis t.w.v. € 68,-.

✸  Tweede prijs Twee VUE filmvouchers.
✸  Derde prijs Rituals cadeauset  

t.w.v. € 15,-.

✸   Eerste prijs Cadeaukaart Karsten Travelstore t.w.v. € 50,-.   
Gewonnen door E. Boer-Bakker uit Blokker.

✸     Tweede prijs Stranddag Petten t.w.v. € 35,-.  
Gewonnen door E. Nootebos uit Spierdijk.

✸  Derde prijs Twee VUE filmvouchers.   
Gewonnen door A. Planje-Maarsen uit Den Helder.

Wat kunt u winnen? Prijswinnaars zomerpuzzel



Veilig thuis wonen 

Korting met uw Omringpas!

2.  Draagbaar  
Alarm

3.  Automatische  
oriëntatieverlichting

Wilt u zo lang mogelijk veilig en prettig 
in uw eigen huis blijven wonen? 

Met deze 3 unieke aanbiedingen van 
Omring gaat dat nog makkelijker! 

Omringwinkel

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

Ga met een gerust hart de straat op. In geval van 
gevaar of nood kunt u het alarm van 100 dB af laten 
gaan. Dit schrikt af en trekt de aandacht, zodat 
anderen u kunnen helpen. Het is een sleutelhanger die 
u eenvoudig aan uw tas, jas of broek kunt bevestigen.

De oriëntatieverlichting gaat in het donker 
automatisch aan als er beweging gedetecteerd wordt. 
Gaat u ’s nachts naar het toilet? Zodra u uit bed stapt 
gaat de verlichting aan. Zodoende hoeft u nooit meer 
op zoek naar de lichtknop.

Van € 7,- voor € 4,95 Van € 36,- voor € 24,95 

1. Anti-dwaalpakket

OP 
= 

OP

In dit pakket zitten drie producten die voor een gerust gevoel zorgen: 
-  de bewegingsdetector stuurt een signaal zodra hij beweging waarneemt 
-  het deur/raam alarm stuurt een signaal zodra de deur of het raam wordt geopend 
-  de deurmatsensor stuurt een signaal als er iemand voor de deur staat 

Van € 199,- voor € 104,95 

Meer informatie 
of bestellen?

Kom gerust langs 
in een van onze 
Omringwinkels. 
Kijk voor een 
Omringwinkel bij 
u in de buurt op 
Omringwinkel.nl of bel 
088 - 206 88 88.

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 10 november 2018


