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Voorwoord In dit magazine

Mijn geheim is: ik pep mezelf op 
door leuke dingen te doen en ik 
probeer iets goeds bij te dragen 
aan de maatschappij. Natuurlijk 
gebeuren er in mijn leven best 
verdrietige dingen. Zo heb ik 
afgelopen jaar mijn broer, zus en 
schoonzus verloren. Dan kun je 
bij de pakken gaan neerzitten, 
maar dat is niks voor mij.

Zo brei ik bijvoorbeeld slofjes 
en die deel ik uit. Heerlijk om 
te doen en anderen worden 
er blij van, want zo houden ze 
warme voeten. Verder heb ik 
een iPad, zodat ik elke morgen 
mijn mail kan lezen. Ik praat ook 
regelmatig via FaceTime met 

jongeren van het ROC. Ze vragen 
me van alles. Gisteravond heb 
ik nog pasta gekookt voor 
de buurvrouw die langswipte. 
Aanloop heb ik dan ook genoeg. 
Soms denk ik weleens: was het 
maar even rustig.

Als oudere mensen tegen 
me klagen dat ze het zo stil 
in hun eentje vinden, dan 
zeg ik: “Zoek een hobby of 
een andere bezigheid. Ga 
samen met de weduwe van 
de overkant puzzelen. Of geef 
je op om koffie te schenken 
in het ziekenhuis. Doe een 
boodschap voor je overbuurman 
die niet goed loopt. Of start 

met je achternichtje die net is 
gescheiden een eetclubje.” Een 
van mijn buurvrouwen heeft 
gelukkig naar me geluisterd. 
Zij maakt nu van draadjes wol 
grappige popjes.

Daarom wens ik iedereen  
- behalve natuurlijk een 
gezellige kerst en een gezond 
nieuwjaar - ook een actief 2019 
toe. Probeer iets nieuws uit 
komend jaar. En liefst iets waar 
je ook een ander mee helpt.

Corry Stam
Cliënt van Omring

Wat een eer dat ik van Omring deze keer het voor-
woord mag schrijven. Ik woon in Den Helder, ben 87 
jaar en de medewerkers van Omring helpen me met 
douchen. Daar ben ik heel erg tevreden over. Ik heb 
nog volop zin in het leven. Hoe ik dat doe? Daar wil  
ik in dit voorwoord over vertellen. Misschien heeft u  
er wat aan…
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Dubbel levensgeluk na  
unieke nierdonatie

Jessica Gosselaar stond een nier af aan haar broer David.  
Zij was pas 23 jaar en moest ineens nadenken over een toekomstige 
kinderwens. Hij was 30, al zeventien jaar ziek en had nog nooit echte 
toekomstplannen dúrven maken. Het is alweer zestien jaar geleden. 

Hier delen zij hun verhaal. “Pas toen wij zelf kinderen kregen, beseften 
we hoe zwaar dit voor onze ouders moet zijn geweest.”
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“Toevallig kwam ik laatst foto’s 
uit 2001 tegen. Je zag er echt… 
eh, niet uit”, zegt Jessica (39) 
tegen haar broer. David (46) 
kan erom lachen. “Ja, uitgemer-
geld was ik. Da’s nu wel anders”, 
reageert hij met een klop op zijn 
buikje. En dat allemaal dank-
zij de nier die Jessica hem gaf. 
Gemiddeld gaat een donornier 
tien tot vijftien jaar mee, maar 

na zestien jaar is die van David 
medisch gezien nog geen dag 
verouderd. Een uniek succes. 
“Komt door de honderd procent 
match tussen mijn lichaam en 
de donornier. Hierdoor gebruik ik 
ook minimale medicatie tegen 
afstoten”, ligt David toe. “En 
mijn nier is van tópkwaliteit”, 
roept Jessica trots. “Ik was jong 
en vitaal.”

‘Tot mijn 30e bekeek ik het leven 
van maand tot maand’

Als dertienjarig jochie werd David ineens ziek. Acute nierontsteking. 
Het ziektebeeld bleek helaas progressief. De nieren, die een 
onmisbare functie vervullen, zouden blijvend achteruit gaan.  
Met steeds meer medicatie zong David het nog zeventien jaar uit. 
Tot de arts zei dat het over een paar maanden klaar zou zijn. 

Jessica was 
zeker van haar 
zaak. Maar 
wilde David dit 
zijn zusje wel 
aandoen?

Voorelkaar



Overtuigen
Voor de transplantatie vond 
uitgebreid onderzoek plaats. 
Eerst werd gekeken of de bloed-
groep van gever en ontvanger 
bij elkaar pasten. Toen dit zo 
bleek te zijn, twijfelde Jessica 
geen seconde: zij wilde haar 
broer helpen. Om de medici 
hiervan te overtuigen, werd zij 
psychologisch stevig aan de 
tand gevoeld. “Als ik die nier zou 
afstaan, zou ik later mijn eigen 
kinderen niet meer kunnen hel-
pen. Dat moest ik mezelf goed 
realiseren. Ik had mij daar als 
23-jarige nog nooit in verdiept, 
maar daar ben ik heel zorgvul-
dig in begeleid. Nu snap ik ook 
waarom.” 

Vertrouwen 
Jessica was zeker van haar zaak. 
Maar wilde David dit zijn zusje 
wel aandoen? David: “Ook ik ben 
zwaar ondervraagd. Ik had geen 
moeite met de keuze van Jes-

sica. Andersom had ik het ook 
gedaan. De artsen moesten ook 
uitvissen of er ouderlijke dwang 
in het spel was. Dat speelt vaak 
mee: zij willen hun doodzieke  
kind beter hebben. Onze ouders  
vertrouwden op onze eigen 
beslissingen. Nu we zelf kinde-
ren hebben, beseffen we wel hoe 
zwaar het voor hen moet zijn 
geweest. Stel je voor, je zoon  
en dochter tegelijkertijd op de  
operatietafel!”

Hordelopen
Het medische keuringstraject 
ging van start. Bloedproeven 
en nieronderzoeken wezen op 
een uitzonderlijk goede match. 
Daarna werd Jessica lichamelijk 

volledig doorgelicht om te bepa-
len of zij gezond genoeg was om 
de operatie aan te kunnen. “Het 
was een soort hordelopen van 
test naar test. Ik heb dat anders 
ervaren dan David. Ik vond het 
vanzelfsprekend dat ik overal 
voor slaagde; voor David was het 
elke keer toch spannend.” Alle 
seinen sprongen op groen. Op 
19 augustus 2002 werd de nier 
getransplanteerd. 

Kerngezond
De donornier deed het direct 
goed en David knapte snel op. 
Jessica liep echter een zieken-
huisbacterie op; haar herstel 
duurde bijna zes maanden. Toch 
zou ze het zo weer doen. “Als je 
ziet hoe zijn leven is veranderd…” 
David straalt. “Ik kan gewoon 
álles! Sporten, fulltime werken, 
vader voor mijn twee kinde-
ren zijn. En toekomstplannen 
maken. Vroeger leefde ik van 
maand tot maand.” 
Ook Jessica, inmiddels moeder 
van drie kinderen, is kerngezond. 
“David en ik staan er exact  
hetzelfde voor: we hebben één 
super goede nier en moeten 
daar ons verdere leven mee 
doen. Ja, ook David. De artsen 
zijn positief. Maar zekerheid in 
het leven heb je nooit.”
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Voorelkaar

‘Als je een nier 
afstaat en je 
kinderen krijgen 
nierfalen, kan 
jij ze niet meer 
helpen.’

‘Na 16 jaar is 
de donornier 
medisch gezien 
nog geen dag 
verouderd.’

Donorwet 
Zonder donornier was David 
veroordeeld tot dialyseren. 
Naast vele uren dialysetijd 
gaat dit gepaard met licha-
melijke klachten, vermoeid-
heid, een streng dieet en 
onzekerheid over de toekomst. 
“Dialyse is een tijdelijk rek-
middel. Jaarlijks overlijden 
honderden nierpatiënten door 
het donortekort”, weet David. 
Jessica hoopt dat de nieuwe 
Donorwet zo snel mogelijk 
wordt geïmplementeerd. En ze 
snapt dat zij als donor geen 
privileges heeft. “Ik heb niet 
meer recht op een donornier 
dan een ander. Je kunt iemand 
niet veroordelen vanwege één 
bepaalde keuze eerder in zijn 
leven. En sommige mensen 
kúnnen niet geven. Moeten zij 
dan maar achterin de rij? En 
waar trek je de grens? Dat zijn 
onmogelijke ethische keuzes. 
Het is leven of doodgaan.”



€ 7,50

korting

Creatieve  
winterworkshop

Musical ‘Expeditie  
Eiland’ in Het Park

De belastingconsulent 
aan huis

Maak een mooie vogelvoerklok of iets anders 
decoratiefs voor binnen of buiten. Creatieve 
duizendpoot Pascale Fleur geeft workshops in haar 
sfeervolle, landelijke atelier in Zwaag. U werkt met 
natuurlijke materialen en kunt iets leuks maken 
voor deze winter. 

Datum:  maandag 21 januari
Tijd: 19.00 uur
Locatie: The Old Barn, Dorpsstraat 9 in Zwaag

Datum:  zaterdag 26 januari
Tijd: 13.30 uur
Locatie: The Old Barn, Dorpsstraat 9 in Zwaag

Reserveren
1.  Ga naar www.hetpark.nl, kies de voorstelling 

‘Expeditie Eiland’ 
2. Kies voor de prijssoort: Omring actie
3. Vul in bij de actiecode: Omring18-19

Met Omringpas € 27,65

Zonder Omringpas € 42,50 

incl. drankje en garderobe / excl. reserveringskosten.
Let op: deze speciale actieprijs is niet geldig 
in combinatie met andere acties, vouchers en 
kortingen. Op eerder gekochte kaarten wordt geen 
restitutie verleend.

Het beste uit uw aangifte halen en zo min mogelijk 
belasting betalen? Belastingaangifte Compleet 
verzorgt uw aangifte inkomstenbelasting bij u 
thuis.

Thuiskapper 
Knippen, stylen, permanenten, uw haar kleuren: 
de kapper aan huis doet alles wat u ook in een 
kapsalon kunt laten doen. 

Dit is inclusief thuisbezoek en kopie aangifte. 
Bovendien gaat uw fiscaal partner (indien van 
toepassing) gratis mee in de aangifte. 

Met Omringpas:

€ 16,50 knippen
€ 14,70 knippen voor 65-plussers
Bij een kleuring en permanent wordt de tweede 
persoon (ter kennismaking) op hetzelfde huisadres 
geknipt voor € 5,-.

Pedicure aan huis
Basisbehandeling

Met Omringpas € 29,50

Zonder Omringpas € 32,80 
Afspraken maken
Bel het gratis telefoonnummer 0800 - 250 25 01. 
Vergeet niet te vermelden dat u een Omringpas 
heeft. Tip! Maak tijdig een afspraak, liefst voor 
15 februari wanneer u uw aangifte voor 1 mei wilt  
hebben ingediend.

Afspraken maken?
Ga naar www.mobella.nl of bel 088 1000 100. 
Vergeet niet te vermelden dat u een Omringpas heeft.

Aanmelden?
Mail naar info@oldbarn.nl of bel met 06 - 106 584 72.
Vergeet niet te vermelden dat u een Omringpas heeft.

Drie compleet verschillende gezinnen geven zich 
op voor ‘Expeditie Eiland’. Ze leggen hun lot in 
handen van presentator Ruud Salomons voor de 
grote hoofdprijs: het eiland én 1 miljoen euro! 

Zaterdag 22 december 2018 
Zondag 23 december 2018
Aanvang: 20.15 uur 

Met Jelka van Houten, Reneé van Wegberg,  
Ferry Doedens, Lone van Roosendaal e.a.

Voordeel

€ 10,-
korting

35%
korting

Extra  
korting geldig  
in januari en  

februari  
2019

Met Omringpas € 20,-
Zonder Omringpas € 27,50 

Met Omringpas € 80,-
Zonder Omringpas € 90,- 
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Voorzorg

Joop Broeks zorgt met liefde voor zijn Doortje: 

‘We creëren elke dag  
een geluksmoment’

Joop Broeks (88) uit Zwaag is sinds enkele jaren mantelzorger van zijn vrouw 
Doortje (89), die Alzheimer heeft. Joop doet dat volgens een heel eigen 

levensvisie. “Blijven vechten, blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden en 
creatief blijven denken: dat staat meer dan ooit centraal in ons leven.”

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! 
Belastinghulp aan huis  

met korting

Met uw Omringpas ontvangt u € 10 korting op het 
verzorgen van uw belastingaangifte. U betaalt niet

€ 90,- maar € 80,- per aangifte. Dit is inclusief 
eventueel fiscaal partner. 

De belastingconsulent van Belastingaangifte 
Compleet verzorgt de aangifte bij u thuis. 

BELT U VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK 0800 250 250 1  

Belastingaangifte Compleet
www.belastingaangiftecompleet.nl

De belastingaangifte is voor 
veel mensen een jaarlijkse zorg. 

Voorkom dat u uzelf tekort  
doet, of fouten maakt bij  

de belastingaangifte. 



makkelijk.” Dat zegt genoeg. Je 
bént er voor elkaar, beleeft het 
leven samen, dat is één van mijn 
lijfspreuken. Dat heeft niet alleen 
met mijn opvoeding te maken, 
vooral ook met alles wat ik heb 

meegemaakt. Op zakelijk en 
persoonlijk gebied. Zo hebben wij 
een van onze vier zoons verloren, 
Marc. Er was heel veel verdriet, 
maar we hebben elkaar door deze 
moeilijke periode geloodst. Net 
als de dementieklachten van 
Doortje stoppen we Marcs dood 
niet weg. Het is belangrijk overle-
den dierbaren levend te houden, 
in de herinnering. Ze vooral niet 
te verstoppen, want dan zijn ze 
werkelijk dood. Goed ouder wor-
den gaat dus niet alleen over een 
actieve levensstijl, ook over het 
accepteren van wat niet is ge-
lukt. Een verzoening met het lot.”
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Voorderegio

‘Laatst legde 
Doortje haar hand 
op mijn schouder 
en zei: Joop, voor 
jou is het ook niet 
makkelijk.’

“Toen bij Doortje de diagnose 
‘Alzheimer’ werd geconstateerd, 
hebben we even een traantje 
gelaten,” vertelt Joop Broeks. 
“Wel hebben we vrijwel meteen 
besloten de situatie niet weg te 
duwen en ons vooral te focus- 
sen op de dingen die we nog wel 
samen kunnen doen. Met die 
kracht en positiviteit staan wij in 
het leven. Inmiddels gaat Doortje 
twee dagen per week naar Om-
ringlocatie het Hoge Hop, waar 
ze dagbesteding krijgt van me-
dewerkers waar ik diep respect 
voor heb. Tijdens de dagen dat ze 
thuis is, gaan we vooral voor de 
verscheidenheid van dingen, voor 
veel diversiteit. Het ondernemen 
van verschillende activiteiten 
prikkelt de geest. Doortje kan 
nog veel zelf. Dat stimuleer ik en 
spreek er mijn waardering voor 
uit. Het gaat om gelijkheid, ie-
mand in zijn waarde laten. Als we 
in gezelschap zijn, betrek ik mijn 
vrouw bewust bij het gesprek en 
ik merk dat er altijd veel begrip 
is.” 

Samen in een deuk
Voor wie in harmonie met zich-
zelf en de natuurlijke omgeving 
wil blijven, is een gezond portie 
humor volgens Joop onont-
beerlijk. “Als Doortje tijdens een 
spelletje Rummikub een steen 
met een andere kleur neerlegt, 
zeg ik: ja, zó kan het natuurlijk 
ook... Dan liggen we samen in 
een deuk. Je hoeft het leven niet 
altijd serieus te nemen. Wat niet 
wegneemt dat er ook moeilijke 
momenten zijn. Zoals de dag dat 
we hoorden dat Doortje niet meer 
mocht fietsen, iets wat we samen 
graag deden. Maar ook dan geldt: 
er zijn altijd alternatieven. We 
maken nu vaker een ritje met de 
auto en genieten van de steeds 
wisselende omgeving. Ook dat 

stimuleert het brein.” Dan kijkt 
hij zijn vrouw liefkozend aan en 
zegt: “Maar boven alles zorgen we 
ervoor dat de intimiteit blijft. De 
knuffels, de warmte, de liefde, die 
koesteren we. Samen creëren we 
elke dag een geluksmoment, klein 
of groot. Eenheid in liefde, daar 
draait het om in ons bestaan. Er 
is helaas nog geen medicijn tegen 
Alzheimer, maar door het zorgen 
voor veel variatie, liefde en geluk 
kunnen we er alles aan doen om 
het proces van de aandoening zo 
veel mogelijk te vertragen.” 

‘Je bént er voor elkaar’
Als mantelzorger gaat het er 
vooral om dat je je kunt inleven 
in de persoon voor wie je zorgt, 
stelt Joop. “Ik bezocht onlangs de 
dementie-simulator Into D’men-
tia, die Omring en de gemeente 
naar Hoorn haalden. Dat kan ik 
iedereen aanraden. Via de simu-
lator verplaats je je echt in de 
wereld van iemand met demen-
tie. Wederzijds begrip is de basis 
van alles. Laatst legde Doortje 
haar hand op mijn schouder en 
zei: “Joop, voor jou is het ook niet 

Delen

Met het delen van zijn 
levensvisie wil Joop een 
inspirator zijn, mensen 
helpen meer kracht uit 
zichzelf te halen. 

Op zijn website 
(www.joopbroeks.
wordpress.com) vindt u 
uiteenlopende bijzondere 
levensopvattingen van 
Joop en anderen, jong  
en oud.



ze de ouderen met aanwijzen en 
omslaan van de bladzijden, en het 
halen en brengen van en naar hun 
woning. Op donderdag begeleidt 
Francesca zelf het zanguur. “Een 
van de leukste dingen is om spel-
letjes te verzinnen om te bepalen 
wat we gaan zingen, bijvoorbeeld 
met behulp van een dobbelsteen”, 
vertelt ze.

Francesca kan nog wel iets zien, 
maar het is net of ze een bril op 
heeft die zo zwaar bekrast is dat 
alles wazig is. Alleen opzij ziet ze 
iets scherper. Overigens draagt ze 
een zonnebril, omdat ze erg veel 
last heeft van het licht. “Aan die 
bril herkennen mensen me. Ik moet 
wel vaak aan nieuwe bewoners of 
mensen met dementie uitleggen 
waarom ik ’m op heb, maar dat vind 
ik niet erg.” 

Groeiproces
“Francesca laat zich niet belem-
meren door haar beperking”, zegt 
haar moeder na afloop. “Ze werkt 
hier nu twee jaar als vrijwilligster 
en iedereen is dol op haar. Ik heb 
haar daardoor zien groeien. Eerst 
was ze wat introvert en stil, maar 
nu is ze een stuk zelfverzekerder.” 
Ook activiteitenbegeleidster 

Mirjam is vol lof. “Ze doet het 
hartstikke goed. En het leuke is 
dat ze met nieuwe ideeën komt 
waar wij niet aan denken, zoals 
andere artiesten of originele 
muziekspelletjes. Het is heel fijn 
om er een jonge vrijwilligster bij 
te hebben.”

Inmiddels brengt Francesca haar 
favoriete cliënte, de 83-jarige 
Hanna Man, naar haar woning.  
De band tussen hen is opmerkelijk 
goed. Mevrouw Man is al twee keer 
bij een optreden van Francesca 
geweest. “Ik heb heel veel geleerd 
van mevrouw Man. Ze stelde me op 
mijn gemak en ze laat altijd mer-
ken dat ze in me gelooft”, vertelt 
Francesca. Mevrouw Man: “Ik zag 
al gauw dat dit meisje veel in haar 
mars heeft en verder wil met haar 
leven, ook al is het niet makkelijk 
voor haar geweest.”

Braille leren in recordtijd
Op haar vijftiende hoorde Fran-
cesca dat ze een ernstige oog-
ziekte had. Ze haalde toch met 
veel moeite haar diploma van het 
beroepsonderwijs, ging naar een 
speciale school en leerde in drie 
weken braille lezen en schrijven 
(een record volgens haarzelf).  

“Ik kon niet de opleiding in de zorg 
doen die ik wilde, maar het is toch 
alsof er een droom is uitgekomen. Ik 
combineer nu muziek en zingen, mijn 
grote hobby, en vrijwilligerswerk.”  
De mensen en het werk geven me 
zoveel energie! Ik vind het niet erg 
dat het liedjes uit de tijd van mijn 
oma zijn. Het is gezellige muziek.  
En in mijn vrije tijd kan ik bij mijn 
eigen zangles mijn favorieten 
kiezen. Zoals ‘Natural’ van Imagine 
Dragons. De zanger van deze band 
heeft een depressie gehad en zingt 
dat je de negatieve dingen uit het 
verleden beter kunt begraven.  
Dat is mij op het lijf geschreven.”

Zodra de deur van Den Koogh 
opengaat, klinkt er op dinsdag-
morgen rond elf uur een bekend 
lied uit vervlogen tijden. “Daar is de 
orgelman, met z’n aria’s en deun-
tjes die iedereen kent.” In dit geval 

speelt niet de orgelman de muziek 
tijdens het wekelijkse zanguur voor 
ouderen. Marion van Reek, de moe-
der van Francesca, zit achter het 
keyboard. Ze is ontzettend trots 
op haar dochter, die net bij een 

mevrouw in een rolstoel aanwijst 
welke zin er wordt gezongen onder 
leiding van zangeres Wil. 

Maandag en dinsdag is Francesca 
assistent bij het zanguur. Dan helpt 

‘‘Deze mensen geven  
mij zo’n energie!’’

Vrijwilligerswerk is onmisbaar in onze samenleving. Omring is dan 
ook heel erg blij dat heel veel mensen zich belangeloos inzetten voor 
anderen. Maar het mes snijdt aan twee kanten: wie vrijwilligerswerk 
doet, voelt zich gewaardeerd en heeft een nuttige tijdsbesteding.  

“Ik krijg energie van de mensen die ik help bij de zanguren”,  
zegt de 21-jarige Francesca.
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Francesca (21) is slechtziend maar 
helpt toch bij de ouderenzang

Als je op je vijftiende hoort dat je over een paar jaar bijna niets meer 
kan zien, dan stort je wereld in. Wég carrière in de zorg? De slecht-
ziende Francesca van Reek is nu 21 en toch heeft ze haar droom-
baan gevonden. Ze werkt drie ochtenden per week als vrijwilligster 
bij de zangactiviteiten op Omringlocatie Den Koogh in Den Helder.

Voorvrijwilligers
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? 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.

Meer informatie?  
Ga naar www.omring.nl/
vrijwilligers-omring  
of mail naar  
vrijwilligers.kenniscentrum 
@omring.nl.
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nier gaat. Dat is een secuur 
werkje, want de drain mag er 
niet uitschieten. Daarom doen 
we het altijd met zijn tweeën. 
Collega Anneke helpt me 
deze keer. De drainbuis moet 
vanavond gespoeld worden, zien 
we. Dat betekent dat ik straks 
de benodigde spullen voor mijn 
collega’s ga regelen.

12.00 uur Een paar minuutjes 
kletsen met mijn collega’s 
over het weekend. Ik vertel 
over de handbalwedstrijden 
van mijn dochters Mirthe en 
Jenthe. Ze hebben gewonnen! 
Mijn jongste, Famke, heeft 

het Syndroom van Down. Ze 
deed me precies na tijdens het 
aanmoedigen. M’n boterham eet 
ik op achter mijn pc, zodat ik 
ondertussen een zorgplan kan 
maken. Daarna gauw in de auto 
naar de technische dienst op 
Omringlocatie Den Koogh om 
een koppelstukje voor de drain 
van mevrouw G. op te halen.

14.00 uur In het kader van 
project INKT (samen met 
de huisartsen opgezet om  
problemen bij kwetsbare 
75-plussers te voorkomen) 
bezoek ik mevrouw L. van 78. 
Ze stond bekend als een wat 
moeilijke vrouw, maar dat valt 
mee. Mijn tactiek is om niet 
te oordelen en haar vooral te 
laten vertellen, bijvoorbeeld 
over de moeizame relatie met 
een van haar dochters. Ik heb 
ook een keer een dealtje met 
haar gesloten: als uw bloeddruk 
de volgende keer is gedaald, 
dan trakteer ik op iets lekkers. 
Ze ging spontaan een lekker 
bakje koffie voor me maken. Nu 
bespreken we haar medicijnen. 

16.00 uur Terwijl ik zit te werken 
achter onze glazen deur, komt 
er een vrouw binnen. Ze zou 
zo graag thuiszorg voor haar 
moeder willen, want ze loopt op 
haar tandvlees. Haar moeder 
woont in het centrum. Al werkt 

mijn team daar niet, toch kan 
ik haar helpen. Ik stuur meteen 
een mail naar het centrumteam 
van Omring. Binnen 24 uur 
zal de thuiszorg geregeld zijn. 
Opgelucht gaat ze de deur uit. 

17.00 uur Net thuis, maar 
een van onze cliënten met 
personenalarmering is uit haar 
stoel gegleden. Normaal heb ik 
de bereikbaarheidstelefoon van 
de opvolging van acht tot drie 
bij me. De collega die het heeft 
overgenomen roept mijn hulp in, 
want ze kan niet weg. Vlug ga 
ik erheen en help mevrouw weer 
in haar stoel. Gelukkig heeft ze 
zich niet bezeerd. Veel tijd om te 
koken heb ik niet, want de meiden 
moeten zo naar hun training. Dus: 
pizza in plaats van worteltjes. De 
kinderen juichen!

20.00 uur Hèhè, even bijpraten 
met Willem, mijn man. Mijn collega 
belt: “Mevrouw G. heeft veel pijn.” 
We overleggen en even later krijg 
ik een appje: het is opgelost.

6.45 uur De wekker gaat. Meteen 
check ik mijn werktelefoon. 
Zijn er zieke collega’s of andere 
calamiteiten? Nee, gelukkig niet.

8.00 uur Op maandag ligt 
er op kantoor meestal veel 
administratie op me te wachten, 
zoals mails van cliënten of 
collega’s en nieuwe aanvragen 

voor thuiszorg. Mevrouw S. is 
een nieuwe cliënt. Ze heeft snel 
thuiszorg nodig en ik zet in de 
planning dat ze vanavond al 
geholpen kan worden. Wie heeft 
er dienst vanavond? Selma. In 
mijn hoofd noteer ik dat ik haar 
tegen het eind van de middag 
even app. 

11.00 uur Mevrouw G. heeft 
kanker en is uitbehandeld. 
Natuurlijk vraag ik na 
binnenkomst hoe ze heeft 
geslapen en hoe ze zich voelt. 
Soms leidt dat tot serieuze 
gesprekken met elkaar, maar 
vandaag concentreer ik me op 
het verwisselen van de pleister 
van de drain die naar haar 

Jessica van der Heide (36) is wijkverpleegkundige en werkt al  
vijftien jaar bij Omring. Ze is de spin in het web van het thuiszorg-
team De Schooten in Den Helder. Jessica sjeest van cliënt naar 
cliënt, ondertussen van alles regelend voor haar werk. Hoe ziet een 
gemiddelde maandag voor haar eruit?

Een dag uit het leven van… 
Wijkverpleegkundige Jessica
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Vooru  

Heeft u vragen of wilt 
u meer informatie over 
thuiszorg of personen-
alarmering? 

Neem dan contact op  
met Omring. Dit kan via 
service@omring.nl of bel 
naar 088 - 206 89 10.

Onze wijkverpleegkundige  
of zorgconsulent komt 
vrijblijvend bij u langs en 
vertelt u graag meer. 



Univé kent u wellicht vanwege de zorgverzekeringen. Wist u dat Omring en Univé 
samenwerken om ervoor te zorgen dat u langer prettig en veilig thuis kunt blijven 
wonen? “Omring en Univé willen allebei risico’s voorkomen en gevolgen beperken”, 
zegt Ingrid Wiechers (49), commercieel directeur van Univé.

Voorkennis
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Soms is iets persoonlijks de bes-
te manier om beleid uit te leggen, 
daarom vertelt Ingrid ook over haar 
moeder. “Ze is 78 en momenteel 
druk bezig om uit te zoeken hoe het 
straks moet als ze minder vitaal 
gaat worden. Ze maakt er zelfs een 
dagje uit van als ze zich verdiept in 
hoe ze later veilig kan douchen en 
de trap kan blijven gebruiken, even-
tueel met een stoellift. Dat vind ik 
zo mooi. Ik zou willen dat iedereen 
dat zou doen. Vanuit eenzelfde  
gedachte willen Omring en Univé 
ouderen helpen zo lang en pro-
bleemloos mogelijk zelfstandig 
te wonen. Daarom bieden we niet 
alleen zorg en zekerheid achteraf. 
Juist door ons te richten op het 
voorkomen en beperken van risico’s 
op ziekte, letsel of schade, geven 
we hier op een concrete manier 
invulling aan.”

Samenwerken
Dat betekent volgens haar: “We 
willen mensen helpen om zelf in de 
hand te hebben hoe ze zelfstandig 
thuis kunnen blijven wonen. Daarbij 
leggen we de nadruk vooral op wat 
iemand kan en niet op wat iemand 
niet kan. Het helpen doen we op 
allerlei manieren, onder andere door 
op bepaalde vlakken samen te wer-
ken met andere organisaties.”

Zo hebben Omring en Univé geza-
menlijk onderzoek gedaan naar de 
ervaringen en behoeften van man-
telzorgers. “Mantelzorgers zijn heel 
belangrijk om mensen de kans te 
geven langer thuis te wonen. Daar-
om willen we hen graag ondersteu-
nen, nu en in de toekomst”, vertelt 
Ingrid. Ook hebben Omring en Univé 
samen trainingen ontwikkeld om 
mensen te helpen langer zelfstan-
dig te kunnen blijven. Iedereen kan 
deze trainingen uiteraard volgen, 
maar mensen met een Thuiszorg-
polis van Univé krijgen de trainingen 
vergoed uit het preventiebudget 
van de aanvullende verzekering.

Breed perspectief
Ingrid geeft aan dat Univé haar 
taak zo breed mogelijk ziet. “We 
willen totaaloplossingen geven. 
Dus mensen zo goed mogelijk 
ondersteunen. Zo vergoeden we 
bijvoorbeeld de valpreventiecursus 
Beter op de Been van Omring. Die 
is niet alleen nuttig, maar heeft ook 
een sociale functie omdat mensen 
het gezellig vinden om elkaar te 
ontmoeten. Verder starten we met 
Zorgeloos Online, een abonnement 
waarmee alle apparaten in huis 
worden beveiligd tegen cybercri-
me. Heb je problemen, dan is er een 
servicelijn die je kunt bellen. En als 

het toch mis gaat, wordt de scha-
de aan bijvoorbeeld je tablet of 
computer vergoed. Het is namelijk 
– met name voor ouderen – niet 
altijd even eenvoudig om nieuwe 
ontwikkelingen bij te benen en 
daarom willen we daar ook hulp 
voor bieden.”

Zorgen voor elkaar zit volgens de 
commercieel directeur in het DNA 
van zowel Omring als Univé. “Niet 
iedereen weet het, maar Univé is 
een coöperatie van tien regionale 
verzekeringsmaatschappijen. We 
zijn in 1794 ontstaan in een boeren-
gemeenschap in Noord-Nederland. 
Boeren gingen daar samenwerken 
om stalbranden te voorkomen.”
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De trainingen van 
Omring en Univé

•  Valpreventie  
Beter op de Been

•  Geheugentraining
•  Weerbaarheidstraining 
•  Slaaptraining
•  Fitheidstest

Meedoen? Kijk op  
www.omringpas.nl/workshop

Ingrid Wiechers van Univé

‘Zorgen voor elkaar zit net als 
bij Omring ook in ons DNA’

Ingrid Wiechers, commercieel directeur Univé.



€ 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.

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.

Met de Omring  
Slaaptraining 
slaapt u beter

In deze training komt u in twee dagdelen van 3,5 uur 
alles te weten over slapen en uw slaapproblemen. 
Dit is een interactieve training, waarbij informatie 
afgewisseld wordt met praktische oefeningen. Stap 
voor stap leert u om anders tegen uw slaapprobleem 
aan te kijken.

€ 169,95

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

Met Omringpas:
Zonder Omringpas: € 189,95

€ 20,-
korting

€ 7,50
korting

Woensdag 6, 13, 20 & 27  feb. 2019 van 10.00 tot 12.00 uur 
Omringlocatie Valbrug, Valburg 56 in Medemblik.

Zaterdag 9 & 16 februari 2019 van 13.00 tot 16.30 uur 
Omringlocatie Lindendael, Koepoortsweg 35 in Hoorn. 

Voorcursussen

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

Thuiszorgpolis van Unive of Zilveren Kruis? Dan kunt u een van deze trainingen declareren. 

Voornemens

Goede voornemens draaien om 
ongewenste gewoontes. Gedrag 
veranderen is echter bijzon-
der lastig. Het vergt discipline, 
doorzettingsvermogen en geduld. 
Want na een paar weken verslapt 
de motivatie vaak en steekt het 
oude gedrag de kop weer op. 
Alleen goede wil is dan niet meer 
genoeg. Daarom is het zaak om zo 
snel mogelijk nieuwe patronen te 
ontwikkelen. Die volg je onbewust. 
Elke dag tandenpoetsen bijvoor-
beeld: een goede gewoonte waar 
geen motivatie voor nodig is. 

Niet afleren maar aanleren
In het boek The Power of Habit 
beschrijft Charles Duhigg dat 
mensen niet zijn gemaakt om 
‘niets te doen’. Hij adviseert om 
het ongewenste gedrag te ver-
vangen door ander gedrag. ‘Niet 
snacken als ik trek heb’ werkt 
minder goed dan ‘als ik trek heb, 
eet ik een appel’. Zo worden de 
acties bovendien concreet. Er 
ontstaat een plan. Dit vergoot de 
kans op succes aanzienlijk omdat 
je niet steeds hoeft na te denken. 

Gaat u ervoor?  
Deel dan uw voornemen ook met 
anderen. Dat levert enerzijds 
externe druk op, wat stimulerend 
kan werken, en anderzijds steun 
en begrip. En: realiseer dat u in 
2019 niet ineens een andere  
persoon bent. Blijf dus geduldig  
en hou vol. Succes!

Afvallen, stoppen met roken, vaker sporten, 
meer voor anderen betekenen... We denken 
er allemaal weleens over na. Toch valt 
tachtig procent van de goede voornemens 
in het water. Voornaamste oorzaak: de 
vertaalslag van denken naar doen ontbreekt. 

Zo slagen ze in 2019 wél!

Een concreet  
plan maakt  
de slagingskans  
10 keer groter

Tips om uw  
goede voornemens 
waar te maken

1. Kies één voornemen
Hierdoor versnippert 
uw aandacht niet. 
Concentreer u volledig op 
de verandering die u het 
állerliefst wilt bereiken. 
Hou het overzichtelijk.

2.   Zet het op papier
Dit leidt tot betere focus. 
Noteer uw frustraties, 
verlangens en doelen.  
Pak ze er later nog eens 
bij. Verfijn ze en hou bij 
wat u al heeft bereikt. 

3. Maak een actieplan
Dat geeft houvast. 
Verdeel uw voornemen in 
kleine, concrete stappen. 
Maak een realistische 
planning voor extra 
motivatie. En vier uw 
succesjes.
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Vooriedereen

Wetenschappelijk onderzoek 
bevestigt: geven maakt gelukkig. 
Mensen die geven krijgen waar-
dering en soms zelfs sociale sta-
tus. Geven zet bovendien weer 
aan tot geven. Dit alles bezorgt 
ons geluksgevoelens. En nee, het 
gaat hier niet om materialisti-

sche cadeaus. De mooiste din-
gen in het leven kosten immers 
geen geld.

Zorg voor een ander
Neem bijvoorbeeld het zorgen 
voor een ander. Iemand even uw 
volle aandacht geven. Een beetje 

van uw tijd. Liefde. Of uw bewon-
dering. Het zijn misschien wel de 
meest waardevolle geschenken 
in onze wereld. Tegelijkertijd zijn 
ze het meest schaars van alle-
maal. Terwijl ze gratis zijn! Iets 
van jezelf geven kost niets. Het 
levert u juist iets op.

Traditioneel is de kerstboodschap een gelukswens. Betrekt u dat op 
uzelf, of denkt u juist aan de mensen om u heen? Door elkaar soms 
iets meer aandacht te geven, kunnen we de wereld samen een stuk 
mooier maken. Daar wordt iederéén gelukkig van!

Geven maakt gelukkig  
en gezond!

Wat doet ú om geluk te delen? 
“Ik ben supertrots op mijn moeder. 
Ondanks mijn drukke leven blijf ik 
haar bezoeken en geef ik haar de 

waardering die ze verdient” 
Marloes uit Opmeer

“Mijn collega uit het dorp raakt 
slecht ter been. Voor mij is het een 
kleine moeite om ook meteen zijn 

boodschappen mee te nemen” 
Michael uit Schagen

“Mijn vrouw houdt zo’n beetje het 
hele huishouden draaiend. Ik geef 

haar bewust soms een oprecht 
compliment” 

Peter uit Den Helder

“Op woensdagen kook ik een portie 
extra voor onze overbuurvrouw. 
Daar kijkt ze altijd ontzettend  

naar uit!”
Cindy uit Enkhuizen

“In en om onze flat geef ik mensen 
altijd een vriendelijke glimlach. 
Sommigen gaan dan helemaal 

stralen!” 
Marianne uit Hoorn

“Een vriend van mijn zoon heeft het 
lastig thuis. Hij komt lang niet altijd 
gelegen, maar mijn luisterend oor 

doet hem zichtbaar goed” 
Wendy uit Bovenkarspel

Bij Into D’mentia is een woon-
keuken nagebouwd. Op tafel 
ligt een briefje met opdrachten 
als ‘sleutels ophangen’, al heb 
je geen idee waar. Dankzij beeld 
en geluid ontstaan levensechte 
situaties, zoals een verjaardag 
waarbij over je hoofd heen wordt 
gepraat alsof je er niet bij bent. 
Je merkt hoe verwarrend het is 
om niet te weten wat je hebt af-
gesproken of hoe de radio werkt. 
Na afloop volgt er een gesprek 
waarin de ervaringen worden 
besproken. Into D’mentia is in 
Tilburg ontwikkeld, maar reist op 
aanvraag door het land. 

Bijzondere ervaring
Voor Omring-wijkverpleegkun-
dige Irene van de Kramer is Into 
D’mentia een erg nuttige en 
bijzondere ervaring geweest. Ze 
werkt al dertig jaar in de zorg en 
heeft veel te maken met mensen 
met dementie. Op Wereld Alzhei-
mer Dag (21 september) heeft ze 
in Hoorn als eerste deelnemer de 
beleving mogen ervaren: “Ik rea-
liseerde me na afloop nog meer 
hoeveel inspanning het kost om 
beginnende dementie te heb-
ben en hoe vermoeiend dat is. Ik 

voelde me ook eenzaam en  
hulpeloos. Door deze ervaring heb 
ik me écht kunnen verplaatsen in 
iemand die dementie heeft.”

Omringbestuurder Jolanda 
Buwalda: “Er wordt je bij Into 
D’mentia op een indrukwekkende 
manier een spiegel voorgehouden. 
Dat is heel waardevol. Door onze 
zorgprofessionals deze ervaring 
aan te bieden, kunnen we onze 
cliënten nog beter begeleiden.”

Dementie uit de taboesfeer halen en ervoor zorgen dat mensen 
eerder de signalen oppikken. Dat is waarom Omring in het najaar 
extra aandacht heeft gevraagd voor dementie. In deze periode 
konden mantelzorgers, naasten en medewerkers ervaren hoe het  
is om beginnende dementie te hebben. Omring heeft de beleving  
Into D’mentia naar de regio gehaald. 

Hoe is het om dementie  
te hebben?

Ongerust? 

Merkt u dat u of een van 
uw naasten vergeetachtig 
wordt? Blijf niet met 
vragen zitten en neem 
contact op met Omring. 
De wijkverpleegkundige 
komt vrijblijvend bij u 
thuis voor een gesprek 
om de situatie in te 
schatten en kan voor 
u de juiste hulp en 
ondersteuning regelen. 
Meer informatie: mail 
naar service@omring.nl of 
bel 088 - 206 89 10.

Vooruit



Elk kwartaal deelt een Omringpashouder 
een bijzonder recept waar een mooi ver-
haal achter schuilgaat. Deze keer vertelt 

voormalig chef-kok Dirkjan Griekspoor (56) 
uit Hoorn hoe je snel een lekker en gezond 

kerstgerecht op tafel zet.

Vispotje als 
kerstgerecht

Voorbereiden

“Een vispotje is gezond, maar voor-
al ontzettend makkelijk om klaar te 
maken. Je bent in een half uur tot 
een uurtje klaar. Dan heb je tenmin-
ste genoeg tijd voor je gasten en 
weinig stress. Heerlijk, toch? En zo’n 
vispotje is best luxe, dus geschikt 
voor een bijzondere gelegenheid”, 
zegt Dirkjan.

De kans is trouwens groot dat hij 
op een van de kerstavonden niet 
alleen voor zichzelf kookt. Hij vindt 
het erg leuk dat hij is gevraagd om 
zijn medebewoners te verwennen. 
“Ik woon sinds afgelopen zomer 
in Betsy Perk, een wooncomplex 
voor mensen met een lichamelijke 
beperking. Het bevalt goed, want 
ik heb een aangepaste keuken 
waarin ik perfect uit de voeten kan 
met mijn rolstoel.” Dirkjan heeft 
veel gezondheidsproblemen. “Een 
darmperforatie door een tumor, 
hartfalen, heel vaak wondroos, 
diabetes en afgelopen jaar een 
beroerte”, somt hij op. Zijn ver-

slechterde gezondheid leidde er 
onder andere toe dat hij zijn eetca-
fé in Middelharnis moest verkopen. 
Het ging hem aan het hart, want hij 
voelde zich er thuis. “Soms kookte 
ik voor het gehele lokale voetbal-
team met aanhang. Daar draaide 
ik mijn hand niet voor om.”

Het koken kreeg Dirkjan met de 
paplepel ingegoten. “Mijn moeder 
vond het belangrijk dat ik ook leer-
de koken. ‘Dat heb je later nodig’, 
zei ze. Nou, dat ‘later’ kwam al snel. 
Op mijn zeventiende werd ik ge-
strikt als kok op een baggerschip 
dat over de hele wereld voer.”

Wie niet van vis houdt, kan er ook 
een vleespotje van maken volgens 
Dirkjan. “Handig, want die is van 
tevoren te bereiden. Dat voorkomt 
kerststress. Een andere tip om een 
relaxte kerst te hebben als kok: 
vraag de slager of de visboer om 
alles voor je in stukjes te snijden. 
Dat scheelt je een hoop tijd.”

Vispotje met kerst
Het recept van Dirkjan Griekspoor

Ingrediënten 
voor 4 personen

‘Met kerst
kook ik voor
alle buren’

‘Tip: een
vleesstoofpot
kan ook’

•  100 gram kabeljauw
• evt. 100 gram zalm
• 100 gram gekookte mosselen
• 50 gram garnalen
• 1 prei
• 1 kleine ui
• 1 groene en 1 rode paprika
• klein blikje tomatenpuree
• 1 zakje aardappelpuree
• 3 bouillonblokjes
• 2 teentjes knoflook
• 1 potje zure room
• 50 gram boter
• peper, zout, basilicum

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/omring-magazine. 
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Dirkjan Griekspoor

Bekijk de volledige bereiding op www.omringpas.nl/omring-magazine/vispotje



In elk Omring Magazine buigen twee generaties zich over één onder-
werp. Deze keer Bea Kooiman (73) en Susan den Braven (21), beiden uit 
De Koog, over hun beleving van de kerstdagen. 

Andere generatie, andere kerstbeleving?

Voorjong & oud
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Meteen de hamvraag: is kerst 
anders dan vroeger?
“Zeker weten! Al die luxe en dat 
extravagante tegenwoordig. Bij 
ons thuis hingen alleen wat den-
nentakjes met kersballen. We aten 
geweckte boontjes, stoofpeertjes, 
kip, konijn en roze gelatinepudding. 
Het ging om de gezelligheid met 
familie”, haalt Bea terug. “Ik denk 
weleens dat kerst is veranderd van 
een vreedzaam naar een vreet-
zaam feest, met een t”, knipoogt ze.

Nou, Susan, zeg het maar…
“Dat gevoel van buitensporigheid 
heb ik juist niet, haha! Ik geniet van 
kleine dingen. Eerst in de aanloop 
ernaar toe, zoals de muziek op de 
radio, lichtjes in de straten en foute 
kersttruien. Het feest zelf vier ik 
met vriendinnen. Iedereen brengt 
zelfgemaakte hapjes en wijn mee. 
Knus en gezellig”, aldus de studente, 
die in Groningen woont. 

Vieren jullie kerst samen?
Susan: “Ik eet liever bij oma op 
een normale dag. Ik heb niet zo 
veel met de kerstdagen zélf: het 
is de sfeer in die hele periode. Je 
gaat toch bewuster afspreken met 
vrienden en familie. Ik denk dat 
oma meer waarde hecht aan die 
25 en 26 december.” Bea: “Ik maak 
er geen verplichting van hoor.” La-
chend: “Maar er moet natuurlijk wel 
íemand langskomen.” 

En de rol van de kerk?
“Wij zijn niet kerkelijk, maar ik denk 
wel dat zo’n mis het gevoel van 
warmte en saamhorigheid geeft. 
Het teruglopende kerkbezoek is 
een voorbeeld van de individuali-
sering van de maatschappij”, stelt 
Bea. Susan: “Misschien vinden 
mensen elkaar ook vaker online. Of 
zijn we tegenwoordig blij als we een 
avondje níets hebben.”

Dus wat is de conclusie?
“Het belangrijkste van Kerstmis 
is hetzelfde gebleven: samen zijn, 
aandacht voor elkaar hebben en 
genieten!”

Meld u aan via:  
www.omringpas.nl/omring-magazine

‘Er moet 
natuurlijk  
wel iemand  
langskomen’

Voorhoroscoop

Ram: 21 maart t/m 19 april
U weet in 2019 verschillende doelen 
te bereiken. Zorg er wel voor dat u 
zichzelf niet voorbijloopt en gun uw 
lichaam en geest voldoende rust. 
Weleens aan meditatie of mindful-
ness gedacht?

Stier: 20 april t/m 20 mei
U heeft de neiging zichzelf weg te 
cijferen. In 2019 lukt het u wonderwel 
om meer tijd voor uzelf te nemen. U 
vindt een uitdaging die u veel vol-
doening geeft en zit daardoor nog 
beter in uw vel.

Tweelingen: 21 mei t/m 20 juni
U lijkt in 2019 alles aan te kunnen. 
Vergeet in al uw enthousiasme niet 
uw lichaam te voorzien van de juiste 
brandstof (verse producten) en tank 
regelmatig bij. Een dagje wellness 
doet wonderen. 

Kreeft: 21 juni t/m 22 juli
U bent een echte denker en daar is 
niets mis mee, als u het hoofd maar 
regelmatig leegmaakt. Wandel 
langs het strand of trek een baantje 
in het zwembad. Water werkt heil-
zaam voor de Kreeft! 

Leeuw: 23 juli t/m 22 augustus
U zit vol energie en zet zich graag in 
voor uw werk, gezin en medemens. 
Het sleutelwoord voor het nieuwe 
jaar: onthaasten. Doe eens ‘even he-
lemaal niets’, dat geeft uiteindelijk 
nog meer energie.

Maagd: 23 aug. t/m 22 sep.
U spreekt uw gevoelens liever niet 
uit. In 2019 komt daar verandering 
in. Dankzij een speciale ontmoeting 
leert u emoties te delen en spannin-
gen los te laten. U voelt zich bevrijd!  

Weegschaal: 23 sep. t/m 22 okt.
U vindt het soms moeilijk om beslis-
singen te nemen en tobt meer dan 
u lief is. In 2019 ontdekt u dé manier 
om daar een einde aan te maken. U 
zult zich herboren voelen.

Schorpioen: 23 okt. t/m 21 nov.
Schorpioenen zijn vaak tempera-
mentvol en snel geprikkeld. In 2019 
komt er een keerpunt. U wordt met 
uzelf geconfronteerd, verandert 
uw leven en u zult meer positiviteit 
uitstralen dan ooit.

Boogschutter: 22 nov. t/m 21 dec.
U bent graag onder de mensen en 
staat altijd voor iedereen klaar. In de 
loop van 2019 lijkt dat u even op te 
breken. Ga er eens alleen op uit en 
geniet van de natuur, van de stilte. 
Het zal u goed doen.  

Steenbok: 22 dec. t/m 19 jan.
Het nieuwe jaar wordt een spannend 
en druk jaar, waarin er weinig tijd 
lijkt voor beweging. Sta dat niet toe: 
houd uw spieren soepel en laat zo 
nieuwe energie uw lichaam binnen-
stromen.

Waterman: 20 jan. t/m 18 feb.
U voelt zich in 2019 sterker dan ooit, 
lichamelijk en geestelijk. Mocht u 
het roer in uw leven willen omgooien 
of eindelijk willen afrekenen met die 
ongezonde gewoonte: 2019 is er hét 
jaar voor.

Vissen: 19 feb. t/m 20 maart
U leeft vaak op de automatische 
piloot. In het nieuwe jaar ontmoet u 
iemand die u inspireert anders in het 
leven te staan en nieuwe dingen te 
ondernemen. U komt hierdoor nog 
beter in balans.

Hoe fit bent u in 2019?



Prettig de winter door!

Korting met uw Omringpas!
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

Fijne badjas Lekkerder slapen  
op een droog matras

Deze sportieve unisex badjas 
van Vossen is gemaakt van licht 
wafelpiqué van katoen, bamboe 
en polyester, wat lekker draagt. 

De badjassen van Vossen zijn 
luxe afgewerkt. U kunt kiezen uit 
diverse modellen en kleuren.

Deze onderlegger is absorberend en wasbaar.  
Hij beschermt uw bedlinnen, matras en stoel  
tegen alle vormen van incontinentie.  
Daarnaast is deze katoenen onderlegger 
comfortabel, sterk en duurzaam.  
De onderlegger is verkrijgbaar  
in meerdere maten.

Vanaf € 39,95 

Meer informatie of bestellen?  
Kom gerust langs in een van onze Omringwinkels of  kijk op Omringwinkel.nl.

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 2 februari 2019

Warme voeten met een  
kersenpitkussen

Het kersenpitkussen van Sissel wordt ook 
wel ‘droge kruik’ genoemd. Lekker warm 
dus! Het verlicht bovendien pijnklachten 
door een natuurlijke en zachte massage 
als uw voeten, rug, schouders of nek 
tegen het kussen aan ligt. Het kussen 
kunt u in de oven of magnetron 
opwarmen. 

Vanaf € 12,- 

Fitter dankzij de  
Body Active Trainer

Verbeter uw bloedcirculatie en u voelt zich fitter! 
Een slechte bloedsomloop kan namelijk leiden tot 
vermoeide, pijnlijke of zware benen.  
De Body Active Trainer 
verlicht chronische pijn en 
helpt tegen vermoeide en 
gezwollen benen. U kunt 
kiezen uit 3 programma’s 
voor lichaamsstimulatie en 
2 voor voetstimulatie.

Van € 189,- voor € 151,20 

Vanaf € 12,95 

20%
korting


