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Voorelkaar is een uitgave van zorgorganisatie Omring.  
Contact Omring Magazine: Nieuwe Steen 36, 1625 HV, Hoorn. Of mail 
naar service@omringpas.nl. Als u delen van de inhoud van het blad wilt 
overnemen, dient u daarvoor toestemming te vragen aan de redactie.  
De redactie is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten.
Realisatie: Groeier!

Colofon

Dijle revalideerde bij Omring 

‘Ik haal meer uit het leven dan ooit’
Een ogenschijnlijk onschuldig griepje eindigde in een dwarslaesie. Ineens was Dijle Kiliç,  

toen een 33-jarige moeder met een goedlopende zaak, tot haar nek verlamd. Na vijf jaar revalideren  
heeft ze al haar spieren weer in beweging gekregen. Het verhaal van Dijle gaat over wilskracht,  

persoonlijke overwinningen en vrijheid. “Wellicht heb ik alles over mezelf afgeroepen.”

De kans dat een griepvirus verergert 
tot een keelontsteking en vervolgens 
omslaat in een ruggenmergontsteking 
is één op een miljoen. Dit lot trof Dijle 
Kiliç toen zij begin 2014 met haar 
dochter op familiebezoek in Turkije 
was. Een ambulancevlucht bracht 
haar over naar een Nederlands 
ziekenhuis, waar de artsen al snel 
inzagen hoe ernstig de situatie was. 
“Als de dokters in Turkije beter 
hadden ingegrepen, was het nooit tot 
een dwarslaesie gekomen”, blikt Dijle 
terug. “Mijn eerste gedachten gingen 
dan ook uit naar een claim, maar al 
snel voelde ik een soort berusting.”

Gif
“Waarschijnlijk heb ik het er 
 onbewust zélf naar gemaakt”, 
verklaart Dijle zich nader. “Zakelijk en 
financieel ging het mij dusdanig voor 
de wind, dat ik er geen erg in had hoe 
slecht ik voor mezelf zorgde.  
Ik had ongezonde eetgewoonten.  
Ik maakte mezelf mooi voor de 
buitenwereld. En negatieve emoties 
uitte ik nooit, terwijl ik kampte met 
hevige  gevoelens van boosheid, 
onrecht vaardigheid en teleurstelling. 
Door mezelf te blokkeren en al dat gif 
binnen te houden heb ik mezelf dat 
virus gestuurd. En aangewakkerd. 
Hoe kan zo’n klein organisme anders 
alleen mij zoveel pijn doen?”

Familiebreuk 
Na drie weken ziekenhuis – Dijle 
woog nog maar 32 kilo – volgden 
maanden revalideren bij Heliomare. 
Ze streed dagelijks voor elke milli-
meter vooruitgang. Ondertussen 
raakte de relatie tussen Dijle en haar 

familie echter zwaar verstoord. 
“Langzaam zag ik in hoe het werkelijk 
zat. Mijn familie vond altijd al dat ik 
mezelf te westers gedroeg. 
Cultuurverschil. Ik werd gedoogd, 
maar nu ik ziek was en het financieel 
minder ging, werd de afkeuring steeds 
zichtbaarder. Ook vrienden kwamen 
steeds minder langs. Half 2015 nam ik 
het meest drastische besluit dat ik op 
dat moment kon nemen: ik verbrak al 
het contact.”

Acceptatie
Met enkel haar dochter om zich heen 
bouwde de alleenstaande en revalide-
rende moeder een nieuw leven op. 
“Dat besluit had ik vroeger nooit 
durven nemen. Mijn lichamelijke 
beperking heeft mij de kracht gegeven 
om voor mezelf op te komen. Het eist 
een hoge tol, maar ik heb er veel voor 
teruggekregen: ik ben vrij. Niemand 
hóeft mij meer te accepteren. 
Bovendien waardeer ik nu veel meer 
wat ik heb. En wat ik wél kan. 
Terugblikkend zie ik het als een 
noodzakelijke pauze in mijn leven. Ik 
was een workaholic en raasde voorbij 
aan alles, inclusief mezelf.” 

Trots
“Én ik ben supertrots op wat ik de 
afgelopen vijf jaar allemaal heb 
bereikt”, voegt Dijle er stralend aan 
toe, kijkend naar haar lichaam. “Ik was 
tot mijn nek verlamd, nu kan ik bijna 
alle spieren weer gebruiken. Beperkt 
en langzaam, maar toch.” Vroeger was 
ze links, tegenwoordig zit er meer 
gevoel in haar rechterhand. Haar 
romp kan ze weer zelf rechtop 
houden, maar haar balans is matig.  

Als het moet kan Dijle kort zonder 
rollator lopen. Het zijn ongekende 
resultaten na een dwarslaesie, vooral 
behaald op wilskracht. Bij Omring 
kreeg ze intensieve fysiotherapie met 
digitale revalidatieapparatuur, waarbij 
dagelijkse situaties werden nage-
bootst. Nu fitnesst Dijle bij Omring 
aan de Koepoortsweg. “Hier sporten 
vind ik heerlijk. Ten eerste vanwege 
de uitstekende begeleiding met 
gevarieerde oefeningen. Ten tweede 
voel ik me hier fijn. Ik heb het vaak 
genoeg geprobeerd in een normale 
sportschool, maar dat vond ik te 
confronterend.” 

Toekomst
De levenslustige Dijle kijkt vol 
optimisme naar de toekomst. 

Lichamelijk gezien wil ze behouden 
wat ze nu heeft. “Ik kwam van vijf 
procent en zit nu op vijfentachtig.  
Dat is al meer dan artsen ooit voor 
mogelijk hadden gehouden. 
Bovendien: wanneer is het honderd 
procent?” Haar grootste ambities 
liggen op andere vlakken. Een 
opleiding volgen. Misschien ooit weer 
een eigen zaak starten. Dijle wil zich 
ontplooien en oriënteert zich. “Sinds 
ik leef met een beperking kan ik alle 
kansen in mijn kader plaatsen. Ook 
ben ik bewust van mijn ontwikkeling 
in relatie tot mijn mogelijkheden. 
Vroeger stond ik daar nooit bij stil, 
was alles normaal. Nu ligt mijn focus 
op wat ik allemaal kan, en doe ik 
dingen op míjn manier. Voor mezelf 
haal ik meer uit het leven dan ooit.” 

Omring heeft al meer dan honderd jaar haar wortels 
in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op 
Texel. Wij zijn altijd in de buurt op het moment dat 
goede zorg of ondersteuning nodig is. Van verzorging 
tot gespecialiseerde verpleging. Van behandeling  
tot revalidatie. Zowel thuis als in een van onze 
woonzorglocaties. Van Hoorn tot en met Texel.  
We regelen het met én voor u.

U kunt altijd bij ons terecht voor 
liefdevolle zorg, met aandacht voor u 
als mens. Dat betekent dat u zelf kunt 
aangeven wat u nog wel kunt en wilt. 
Als iets niet meer lukt of als u voor 
bepaalde zaken geen beroep meer op 
uw familie of vrienden kunt doen, dan 
helpen wij u graag. Samen zoeken we 
met u naar de beste oplossing.

Krijgt u al zorg en ondersteuning van 
ons of neemt u al diensten van ons af? 
Of staat u op het punt om dit te doen? 
We staan voor u klaar. En natuurlijk 
zijn we er ook voor u als mantelzorger. 
Deel uw vraag of zorgen met ons. 
Samen zoeken we met u naar de beste 
oplossing. 

Dé Zorgkrant  
van de regio
Met deze krant vertellen we u de 
verhalen van mensen die afhankelijk 
zijn van zorg, zorg geven of juist 
mensen die helpen om voor iemand te 
zorgen. Echte verhalen van echte 
mensen die iets voor elkaar doen en 
voor elkaar betekenen. Met elkaar 
zorgen we ervoor dat we de beste zorg 
kunnen bieden in onze regio. 

‘Terugblikkend zie ik het
 als een noodzakelijke
 pauze in mijn leven’

Vertrouwde thuiszorg

Sinds 2016 woont Dijle zelfstandig in Hoorn.  

Elke ochtend helpt een medewerkster van Omring haar met 

douchen. “Samen met een van hen de dag starten is heel fijn. 

Het voelt veilig. Zij zijn niet alleen de verlengstukken van mijn 

armen en benen, maar vaak ook mijn steun en toeverlaat.  

Ze helpen en begrijpen mij.” 

‘Omring biedt volop kansen 
om je te blijven ontwikkelen.’
Wendy Schuit,  
Wijkverpleegkundige Omring

Kijk voor alle vacatures op 
werkenbijomring.nl 

advertentie

Samen de beste 
zorg dichtbij

 088 - 206 89 10    www.omring.nl

U kunt bij ons terecht voor o.a.:

•  Wijkverpleging   
zorg bij u aan huis

•  Wonen met zorg   
in een van onze  woonzorglocaties

•  Revalidatie  
 hoogwaardig revalideren na  
bijvoorbeeld een operatie

•  Thuisbegeleiding 
 bij schulden, verslaving, opvoeding, etc. 

•  Behandeling  
 fysiotherapie, ergotherapie,  
dieetadvies, etc.

•  Personenalarmering   
met professionele zorgopvolging

•  Zorgconsulent 
advies om zorg aan te vragen / te regelen

•  Omringwinkel 
producten die het u makkelijker maken
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Voordeel
Van Enkhuizen tot Texel, met uw Omringpas
kunt u er deze zomer voordelig op uit in uw
eigen regio. Allemaal uitstapjes met korting!
U zou zelfs een hele ronde kunnen maken…

Wilt u meer weten over deze aanbiedingen?
Kijk op www.omringpas.nl/zomervoordeel 

1

2

3

Zo werkt een  
stoom machine
Het puft, sist en blaast volop in het 
Nederlands Stoommachine museum 
aan de Westfriese Omringdijk net 
buiten Medemblik. Het museum bezit 
een unieke verzameling nog werkende 
stoom machines. Machinisten laten 
zien hoe zo’n machine in beweging 
komt. Benieuwd naar geplande 
 evenementen? Kijk op  
www.stoommachinemuseum.nl. 
Met uw Omringpas krijgt u 
gratis een kop koffie/thee of 
limonade met versnapering.

Het Museum van de 20e Eeuw: alles uit je jeugd
Het nostalgische museum vertelt aan de hand van honderden voorwerpen en 
tientallen interieurs over het leven in de vorige eeuw. De bekende telefoon met 
draaischijf uit de jaren zeventig, de eerste grammofoon uit de jaren twintig,  
het petroleumstelletje en speelgoed uit grootmoederstijd. Ideaal uitje voor 
verschillende generaties. 
Met uw Omringpas krijgt u 20% korting op de entree.

Het leven rondom de Zuiderzee
Tot en met 27 oktober staat het thema ‘Leven van de wind’ centraal in het 
Zuiderzeemuseum. Bezoek het huisje van Grietje, waar zij met haar vier kinderen 
én moeder op een kluitje woont. Kinderen kunnen meehelpen in een huishouden 
van 1919 en ontdekken zo zelf dat je vroeger snel vuile handjes kreeg.
Met uw Omringpas ontvangt u 20% korting op de entree  
van 1 september t/m 27 oktober 2019 (maximaal 4 personen 
per pas).

Medemblik

Hoorn

Enkhuizen

gratis 
lekkers

20%
korting

20%
korting

Bijzondere fiets uitproberen
Bij Masteling Tweewielers in Groet kunt u een aangepaste fiets huren. 
Bijvoorbeeld de Easyrider (driewieler), de VeloPlus (rolstoeltransportfiets) of de 
Fun2Go (duofiets). Al deze fietsen zijn elektrisch. Trek er lekker een dagje op uit 
met een van deze fietsen. Om teleurstellingen te voorkomen, kunt u het beste 
online reserveren via www.mastelingtweewielers.nl of bellen met 072 - 509 12 45.
Met uw Omringpas krijgt u 10% korting op de huurprijs.

Wie wordt de redder  
in nood?
Het Nationaal Reddingmuseum Dorus 
Rijkers in Den Helder vertelt het 
verhaal van het reddingwezen in 
Nederland. Een bezoek aan het 
museum is een leuke en leerzame 
interactieve belevenis. Zo kunt u zelf 

een storm ervaren in een windtunnel 
of in een vaarsimulator proberen om 
een drenkeling uit zee op te vissen. 
Aan de museumsteiger liggen zes 
historische reddingboten.  
Met uw Omringpas krijgt u  
€ 2,25 korting op de entree 
voor volwassenen.

Beleef de Gouden Eeuw
Batavia 1627: stelt u zich eens voor 
hoe het leven ten tijde van de Gouden 
Eeuw in Indonesië was... Met de 
virtual reality sensatie van het 
Westfries Museum in Hoorn stapt u 
terug in deze tijd. Daarnaast laat dit 
museum, dat gevestigd is in een 
prachtig monumentaal pand, alles 
zien over de geschiedenis van Hoorn.  
Tip: reserveer vooraf voor de  
virtual reality sensatie via  
www.wfm.nl/online.
Met uw Omringpas krijgt u 
50% korting op de entreeprijs  
voor de tweede persoon.

Hoorn

Groet

Den Helder

5

6

4

50%
korting

€ 2,25 
korting

10%
korting

Fladderende vriendjes
Vlindorado in Waarland heeft de 
grootste vlindertuin van Europa. 
Behalve de vlindertuin is er ook een 
inloopvolière waar u exotische  
vogels van dichtbij kunt bekijken.  
Alle vlinders en vogels fladderen rond 

tussen prachtige tropische planten.  
Na een bezoek aan de vlinder- en 
vogeltuin kunt u op het terras nog 
heerlijk nagenieten. 
Met uw Omringpas krijgt u 
gratis een kopje koffie  
of thee.

Waarland

gratis 
koffie/

thee

8

Wat een ervaring!
Onder begeleiding van een ervaren 
gids kunt u wadlopen. Dichter bij  
het wad kunt u niet komen! Een 
boottocht over de Waddenzee is 
 inbegrepen. Of gaat u liever garnalen 
vissen? Vanuit de haven vaart u langs 
de spuisluizen in de Afsluitdijk.  
Buiten de haven gaat het net 
 overboord. Zal de vangst groot zijn? 
Tijdens de terugvaart bent u erbij als 
de garnalen gekookt, gepeld en 
natuurlijk ook geproefd worden.  
Aanmelden via  
www.degrootrecreatie.nl.
Op vertoon van uw 
Omringpas krijgt u 10% 
korting op wadlopen of 
garnalen vissen.

Waddenzee

10%
korting

7

Meer voordeeluitjes >
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Wat krast, knort en 
kwispelt er?
Bijna overal in het Dierenpark  
Van Blanckendaell Park in 
Tuitjenhorn is er wel een dier te 
vinden. Is het geen flamingo, dan is 
het wel een aap. U komt vanzelf de 
meest uiteen lopende beesten tegen. 
En terwijl u even uitpuft bij de 
cafetaria, ravotten de kinderen in de 
speeltuin. Bovendien staat er in het 
park een museum met oude 
landbouw machines en kleding. 
Met uw Omringpas krijgt u 
10% korting op de entree 
(maximaal 4 personen).

Uitdagend  
speel paradijs
Het Land van Fluwel is vernieuwd. 
Het park is omgetoverd in een 
avontuurlijk speelparadijs. Er kan 
volop worden geklommen, gegleden 
en gespetterd met water. Er is een 
Blote Voetenpad, een Tulp 
Experience, een uitkijktoren om te 

beklimmen en er zijn uitdagende 
speeltoestellen. Tussendoor kunt u 
lekker bourgondisch genieten op het 
terras. Tot 4 november dagelijks 
geopend. 
Met uw Omringpas krijgt 
10% korting op de entree 
(maximaal 4 personen).

St. Maartensvlotbrug

10%
korting

9
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Gratis lekkers
Nederlands Stoommachinemuseum in Medemblik
U krijgt op vertoon van deze bon en uw Omringpas een 
gratis kop koffie, thee of limonade met versnapering 
(maximaal 4 personen per Omringpas).

20% korting
Het Museum van de 20e Eeuw in Hoorn 
U krijgt op vertoon van deze bon en uw Omringpas  
20% korting op de entreeprijs. 

€ 2,25 korting
Reddingmuseum in Den Helder 
U krijgt op vertoon van deze bon en uw Omringpas  
€ 2,25 korting op de entreeprijs voor volwassenen. 

50% korting voor de 2e pers.
Westfries Museum in Hoorn 
U krijgt op vertoon van deze bon en uw Omringpas  
50% korting op de entree voor de tweede persoon. 

Gratis koffie/thee
Vlindorado in Waarland 
Bij een bezoek aan Vlindorado krijgt u op vertoon  
van deze bon een gratis kopje koffie of thee.  
Geldig voor maximaal vier personen.

10% korting
Dierenpark Van Blanckendaell Park in Tuitjenhorn
U krijgt op vertoon van deze bon en uw Omringpas  
10% korting op de entree (maximaal 4 personen). 

20% korting
Zuiderzeemuseum in Enkhuizen
U krijgt op vertoon van deze bon en uw Omringpas  
20% korting op de entreeprijs, maximaal 4 personen.

10% korting
Masteling Tweewielers in Groet 
U krijgt op vertoon van deze bon en uw Omringpas 10% 
korting op de huurprijs van een aangepaste fiets. 

10% korting
De Groot Recreatie in Hippolytushoef 
U krijgt op vertoon van deze bon en uw Omringpas  
10% korting op wadlopen of garnalen vissen. 

10% korting
Land van Fluwel in St. Maartensvlotbrug 
U krijgt op vertoon van deze bon en uw Omringpas  
10% korting op de entree (maximaal 4 personen,  
niet in combinatie met andere aanbiedingen). 

Tuitjenhorn

10% 
korting10
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‘Ik ben heel blij met de kansen  
die Omring me heeft geboden’
Stephany van Toornburg (1973) is verzorgende IG bij Omring en werkt – met een 
onderbreking van een jaar – sinds 1998 in Lindendael. “In dat tussenjaar heb ik voor  
een andere organisatie gewerkt”, vertelt Stephany, “even kijken hoe het daar ging.”  
Ze was binnen de kortste keren weer terug bij Omring. “Ik kwam er al heel snel achter  
dat we toch wel verwend zijn bij Omring”, lacht Stephany. “Als je kijkt naar kennis, 
informatievoorziening en materialen, zoals tilliften en plafondliften, dan hebben we  
het hier gewoon enorm goed voor elkaar!”

Voordat Stephany bij Omring aan de slag ging, studeerde 

ze SPW niveau 4. “Ik was nooit van plan om in de verzorging 

terecht te komen”, vertelt Stephany openhartig. “Ik ben hier 

begonnen als activiteitenbegeleider. Toen ik na een paar 

jaar werd overgeplaatst naar de dagbesteding, moest ik 

een opleiding tot verzorgende volgen, maar eigenlijk wilde 

ik dat helemaal niet. Ik weet nog dat ik de eerste dag echt 

doodeng vond. Mensen wassen, uit bed halen, dat was niet 

waarom ik SPW had gedaan. Ik wilde mensen activeren en 

zorgen voor een zinvolle dagbesteding.”

Wat in eerste instantie een doodlopend traject leek, bleek 

100% mee te vallen. “Ik zat er hélemaal naast”, verklaart 

Stephany. “Ik ontdekte dat ik in deze functie juist prima tot 

mijn recht kwam. Ik begon meteen aan bed met activeren, 

een praatje maken over vroeger, ik vond zelfs het uitdelen 

van medicijnen leuk. Het werk fascineerde me zelfs zo, 

dat ik besloot me er verder in te bekwamen, dus werd ik 

Verzorgende Individuele Gezondheidszorg.”

Daar hield Stephany’s ontwikkeling niet op. “Het was mijn 

leidinggevende opgevallen dat ik van organiseren houd, dus 

werd mij gevraagd of ik misschien Eerst Verantwoordelijke 

Verzorgende wilde worden. Ook die kans heb ik met 

beide handen aangegrepen. En dat is nog niet alles”, 

Stephany glimlacht. “Vorig jaar ben ik begonnen met de 

opleiding HBO Dementiezorg. Onbegrepen gedrag en 

belevingsgerichte zorg hebben me altijd geïntrigeerd. Door 

deze opleiding te volgen, wil ik een bijdrage leveren aan de 

kwaliteit van zorg aan mensen met dementie.”

Een van de expertisegebieden van Omring is dementiezorg. 

“Daar past het volgen van deze opleiding dus heel goed bij”, 

beaamt Stephany. “Ik zou het fantastisch vinden om na het 

afronden van mijn opleiding een coachende rol te kunnen 

vervullen op dit gebied. Samen met mijn collega’s kijken naar 

de individuele cliënt, naar de groepsdynamiek en naar de 

wisselwerking om vervolgens handvatten te kunnen geven 

die mijn collega’s helpen te anticiperen op bepaald gedrag.” 

“Ik ben heel blij met alle kansen die Omring me heeft 

geboden”, sluit Stephany haar verhaal af. “Het geeft me 

een warm gevoel dat leidinggevenden met me meedenken 

en me het vertrouwen geven, zodat ik mezelf kan blijven 

ontwikkelen. Of ik ooit nog een keer een jaartje wat anders 

wil gaan doen?” Stephany lacht. “Ik dacht het niet!”

‘We hebben het hier gewoon  

enorm goed voor elkaar’

Op zoek naar een uitdagende 
baan in de zorg? 
Bekijk de vacatures op  
www.werkenbijomring.nl 

Over Lindendael
Op woonzorglocatie Lindendael wonen mensen met een 

lichamelijke zorgvraag, mensen met dementie die graag 

in een woongroep wonen, mensen die willen revalideren 

en mensen die tijdelijke zorg of zorg in de laatste fase 

van hun leven nodig hebben. 

Voordeel Voorwerk
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Tussen 1600 en 1700 staan veel 
ontdekkingen op de rand van hun 
grote doorbraak. Alleen in de 

geneeskunde gaat men nog steeds uit van oude 
Griekse theorieën. In het menselijk lichaam stromen 
vier sappen: bloed, gele gal, zwarte gal en slijm. 
Gemoedstoestanden en aandoeningen worden 
veroorzaakt door een teveel of tekort aan bepaalde 
sappen. De ‘geneeswijzen’ zijn orthodox: aderlaten 
(bloed afnemen) en flink laxeren zijn de meest 
voorkomende medische handelingen. 

Toch boeken we in de zeventiende eeuw ook 
vooruitgang. Zo vindt Antonie van Leeuwenhoek de 
microscoop uit. Hiermee opende hij een totaal 
nieuwe wereld… Sperma bestaat uit levende beestjes! 
Ook beginnen we op grote schaal mensen te 
ontleden. Chirurgijns geven zelfs openbare demon-
straties en colleges ontleedkunde. Vooral in de 
winter, als de stank het minst is. Om deze reden is de 
eerste dag het drukst bezocht. Dag drie en vier zijn 
voor de fijnproevers en mensen met een sterke maag. 

De puzzel van het menselijk lichaam wordt steeds 
completer. De kindersterfte is echter nog steeds 
hoog. Eén op de vier haalt zijn eerste verjaardag niet. 
Ook overlijden veel vrouwen in het kraambed. De 
hygiëne is eenvoudigweg niet hoog genoeg. En 
ramen en deuren blijven gesloten, want enge ziekten 
komen binnen via slechte geuren, denken we. 
Daarom dragen pestdokters vogelmaskers, waarvan 
de snavel is volgestopt met welriekende kruiden om 
besmetting te voorkomen. Kortom, de geneeskunde 
in Nederland is voor verbetering vatbaar. Maar 
niemand wéét beter. 

Wereldwijd  vooruitstrevend
Hiertegenover staat dat Nederland ergens anders 
buitengewoon sterk in is: gezondheidszorg. Hier 
hebben we wél grip op. We richten een heus 
zorgsysteem in dat wereldwijd vooruitstrevend is. 
Cruciaal feit hierbij is dat we geen koning hebben: 
rijke kooplieden regeren over de steden. En met het 
oog op de handel, die een ongekende bloei door-
maakt, hebben zij baat bij rust en orde. Daarom 
organiseren zij zorg voor naasten met particulier 
geld. Iets terugdoen voor de samenleving hoort bij 
de status van een geslaagd koopman.

Knarrenhofjes voor ouderen
Voor ouderen laten zij speciale hofjes bouwen, 
inclusief binnentuin waar zij groenten kunnen 
verbouwen. Mooie voorbeelden hiervan zijn het 
Pietershof, het Oude Vrouwenhuis aan het 
Kerkplein en het Claes Stapelshofje in Hoorn en het 
Dirk Glashofje in Enkhuizen. Dit zijn misschien wel 
de oudste voorlopers van wat we nu Knarrenhofjes 
noemen. In de zeventiende eeuw is de huur hiervoor 
echter hoog. Voor iets minder welgestelde burgers 
komen er gast- en proveniershuizen, zoals het Sint 
Jans Gasthuis, nu de Boterhal in Hoorn. Weeshuizen 
en dolhuizen voor geesteszieken zijn de eerste 
vormen van samen ingekochte, collectieve zorg. 

Extra bijzonder is dat wij in die tijd al aanbieden wat 
we tegenwoordig altijd nog wensen: zorg op maat. 
Thuis! Kooplieden willen namelijk zeker weten dat 
hun geld goed terechtkomt. Men registreert daarom 
zorgvuldig wie wat krijgt: van enkel kleding, brood 
of turf tot het hele pakket. Stadsbestuurders hebben 
hun handen vol aan de administratie, maar het 

Van pestdokters tot knarrenhofjes 

Zorg in de Gouden Eeuw
Als klein, nietig gebied met anderhalf miljoen inwoners maakten wij van de  

Noordelijke Nederlanden hét handelscentrum van de wereld. Speelde de gezondheidszorg 
hierin ook een rol? Was er misschien al sprake van een vroege voorganger van Omring?  
Wij vroegen het Ad Geerdink, meesterverteller en directeur van het Westfries Museum.  

Voorgeschiedenis Voorgeschiedenis

zorgvangnet is tiptop voor elkaar. Een win-win-
situatie voor rijk en arm.

Voor wat hoort wat
Is het geoliede zorgsysteem uit de Gouden Eeuw 
dan de hoeksteen van een ideale samenleving? Nee. 
De kooplieden verlangen ook iets terug voor hun 
giften. Op de eerste plaats prestige! Kleding, kunst 
en architectuur gelden als statussymbolen, maar óók 
de zorg voor wezen, ouderen en gevangenen. 
Daarnaast betekent zorggebruik vrijheidsbeper-
kingen, zoals verplicht kerkbezoek. Bovendien zijn 
burgers geheel overgeleverd aan de goodwill, het 
toezicht én de grillen van hun stadsbestuurders. 

Een andere kanttekening is dat het zorgaanbod voor 
mensen op het platteland moeilijk toegankelijk is. 
Met een beetje geluk kunnen zij terecht in een 
armenhuis, maar anders ben je buiten de stad 
volledig aangewezen op mantelzorgers. Dat geldt 
ook voor buitenlanders, die in grote getalen hun 

geluk komen beproeven in ons welvarende landje, 
waar werk in overvloed is. Maar ook zij worden een 
keer ziek en oud. Immigranten staan dan al op de 
politieke agenda. 

De ineenstorting
Kortom, de zorg zelf is uitstekend geregeld, maar het 
systeem is onvolmaakt. De zwakste plek is de 
economische afhankelijkheid. Dat blijkt aan het 
begin van de achttiende eeuw, als Frankrijk en 
Engeland zich laten gelden in de internationale 
machtsstrijd. Om onze kleine republiek te verde-
digen is geld nodig voor het leger. Voor giften blijft 
steeds minder over. Het centrum van de handel 
verschuift naar Londen. De economische neergang 
begint. Ons zorgsysteem brokkelt snel af en het gat 
tussen arm en rijk wordt steeds groter. 

‘We hadden al zorg op maat, 
thuis nog wel! Maar niet 

bepaald onvoorwaardelijk’

Ad Geerdink,
directeur 
Westfries Museum, 
aan het woord

Mijn persoonlijke 
conclusie is dat de 
kwaliteit van zorg 
samenhangt met de 
middelen die je hebt 
om dit te organiseren. 
In gebieden waar dit 
niet lukt, vallen mensen 
terug op hun individuele 
sociale netwerk. Er is 
een duidelijk verband 
tussen economie en het 
zorgniveau. Ook nu, in 
onze tijd waarin zó veel 
kan, is die ene vraag 
nog steeds leidend: wat 
kunnen en wat wíllen 
we als land aan zorg 
betalen?
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Grote auto eruit
kleine auto + scootmobiel erin 

Handig: even beeldbellen  
met het ziekenhuis

In plaats van elke week 
nog maar 1x per maand 
naar de poli

Goed verzekerd
op reis?
Doe nu de gratis Vakantiecheck
en krijg een zomers cadeau!

 unive-vakantiecheck.nl

Mevrouw Kef bewaart mooie herinne-
ringen aan de Renaults waarin zij en 
haar man reden. Vakanties naar 
Frankrijk bijvoorbeeld. Maar dat is 
alweer een poos geleden. Sinds twee 
jaar is mevrouw Kef weduwe. De 
Renault Captur was te groot voor haar 
alleen en ze kreeg steeds meer moeite 
met het achteruit inparkeren onder 
haar carport. Een versleten heup 
maakte het in- en uitstappen boven-
dien pijnlijk. “Had mijn man ook nog 
van die mooie sidebars langs de 
onderkant laten plaatsen, haha!”

Zelfstandig blijven
Samen met haar dochter ging 
mevrouw Kef op zoek naar een kleine 
auto met grote instap. Ze wist al 
precies welke het moest worden: een 
Fiat 500. Autobedrijf De Dijk in 
Enkhuizen, waar het echtpaar de 
Renaults altijd in onderhoud had, 
werd ingeschakeld om een mooi 

exemplaar te vinden. De Dijk BV is 
echter ook scootmobieldealer, wat de 
dames op het idee van een dubbele 
koop bracht. “Ik wil mijn huis nog niet 
uit. Een scootmobiel helpt mij 
zelfstandig te kunnen blijven wonen”, 
aldus de Onderdijkse. 

Rijles
Dagelijkse boodschappen, huisarts-
bezoek en vooral eropuit gaan met de 
hond zijn het makkelijkst te doen met 
een scootmobiel. “En zo kom je nog 
lekker buiten”, zegt mevrouw Kef, die 
binnenkort thuis ‘rijles’ krijgt van  
De Dijk. “Ik vind het erg fijn dat ik 
goed op weg word geholpen. Ook bij 
het kiezen van mijn ideale model werd 
alle tijd genomen. Ik ga met 
vertrouwen de weg op. Er komt 
natuurlijk ook een tijd dat ik helemaal 
niet meer kan autorijden. Dus nu 
genieten én vlieguren maken!”

Gratis pechhulp met Omringpas
Met uw Omringpas ontvangt u bij aanschaf van 
een scootmobiel een jaar lang gratis een uitgebreid 
onderhoudspakket t.w.v. € 156,- per jaar, dit bestaat uit: 
‘Hulp bij pech onderweg’, ‘Reparatiedienst’, ‘Lekke band’ en 
‘Vervangende scootmobiel’. www.dedijkshop.nl

Heeft u een wond die maar niet wil genezen?  
Bent u geopereerd en moet uw operatiewond 
verzorgd worden? 

De wijkverpleegkundige en indien nodig de gespecialiseerd 

wondverpleegkundige komt bij u thuis om te bekijken welke 

zorg en hoeveel zorg nodig is om het genezingsproces van uw 

wond te versnellen. Heeft u vragen? Bel 088 – 206 89 10 of mail 

service@omring.nl om een afspraak te maken met een van onze 

wijkverpleegkundigen. De wijkverpleegkundige kan vrijblijvend bij 

u thuis komen om uw vraag te bespreken. 

Voor de 81-jarige Rina van Duinen-Janssen is een bezoek aan het ziekenhuis erg  
belastend, want ze loopt moeilijk. Daarom vindt ze het fijn dat ze via de iPad of smartphone 

van Omring thuis contact kan hebben met de wondverpleegkundige van het ziekenhuis.  
De Omring-wondverpleegkundige is er dan bij en zo kunnen ze  

met zijn drieën overleggen. “Hartstikke handig”, vinden ze.

Glunderend zit mevrouw Kef (79)  
op haar glimmende scootmobiel.
Vlak erachter staat ook een 
cappuccino kleurige Fiat 500 
rijklaar, óók van haar. Met deze 
kleine voertuigen vervangt zij één 
grote auto. “Kan ik weer zonder hulp  
van de buurman parkeren”, lacht 
mevrouw Kef. “En dankzij de 
scootmobiel kan ik lekker  
naar buiten met de hond.” 

advertentie

Voorbeeld Voormobiliteit

‘Nu genieten én 
vlieguren maken!’

“Toen ik een kleuter was, verbrijzelde 
een Duitse vrachtwagen mijn voet. 
Sindsdien moet mijn voet goed 
verzorgd worden”, vertelt Rina. 
Tegenwoordig komt er elke week een 
wondverpleegkundige van Omring, 
Saskia Ruitenburg of een van haar 
collega’s. “Het beeldbellen werkt zo 
makkelijk: Saskia helpt met de iPad en 
als er verbinding is dan houdt ze  
mijn voet in beeld of onszelf. Wij zien 
Barbara, wondverpleegkundige van 
het Dijklander Ziekenhuis.” Saskia 
vult aan: “Ik heb er een speciale 
daglichtlamp bij, zodat ik de wond 
echt goed in beeld kan brengen.”

Omring en het Dijklander Ziekenhuis 
zijn eind 2017 het beeldbellen samen 
gaan uitproberen en inmiddels wordt 
er zo’n 10 keer per week gebruik van 
gemaakt. Het is zowel voor mensen 
met een wond als mensen met een 
stoma geschikt. 

Veel voordelen
De voordelen zijn groot, vinden 
Saskia en Barbara: “Voor de cliënt 
scheelt het flink wat bezoeken aan het 
ziekenhuis. In plaats van één keer per 
week hoeft men nu bijvoorbeeld maar 
één keer per maand naar de polikli-
niek. Dat is ook prettig voor de 

mantelzorger , want die hoeft minder 
vaak op en neer naar het ziekenhuis te 
pendelen”, vertelt Saskia.
“Daarnaast”, vult Barbara aan, “hoeft 
de cliënt niet twee keer hetzelfde 
verhaal te vertellen en is er minder 
kans dat er iets verkeerd begrepen 
wordt. Saskia en ik kunnen met elkaar 
overleggen en Saskia kan ter plekke 
handelingen uitvoeren terwijl ik 
meekijk. De cliënt hoort ook wat wij 
bespreken en krijgt zo een eenduidige 
boodschap. Doordat we direct 
afspraken met elkaar maken, hoeven 
Saskia en ik niet op elkaars antwoord 
te wachten. Beeldbellen is dus veel 

efficiënter en de zorg wordt er beter 
door. Bovendien is de tijdsduur van 
het consult zelfs afgenomen, van  
30 minuten op de polikliniek naar  
10 minuten via de iPad. Zo kunnen we 
meer cliënten helpen.”  

Soms roept Barbara de specialist erbij. 
“Ook als er een acuut probleem is, kijk 
ik eerst even via de iPad mee en vaak 
kan ik dan al adviseren wat de cliënt 
zelf of wat de thuiszorg kan doen.” 
Saskia: “Het is voor mijn collega’s en 
mij heel prettig om zo samen te 
werken.” Barbara: “Daarnaast leren 
we ook van elkaar.”

Uitproberen
Al werkt het beeldbellen erg goed, 
sommige mensen staan er in eerste 
instantie wat huiverig tegenover. 
Saskia: “Vaak proberen we het dan 
gewoon een keertje om te laten zien 
hoe het werkt en de meeste cliënten 
zijn daarna wel enthousiast. Het blijft 
overigens altijd een vrije keuze.”

Rina vindt beeldbellen zo’n goed idee 
dat ze vorig jaar meewerkte om een 
filmpje te maken.  
Dat is te zien op www.youtube.com:  
Omring – wondzorg op afstand.
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In eerste instantie benaderde Wendy 
begin dit jaar een andere zorgorgani-
satie, maar die had niet de mogelijk-
heden om haar aanvraag te honoreren. 
“Gelukkig konden wij de handschoen 
wel direct oppakken. Twee verpleeg-
kundigen van het AMC hebben ons en 
onze acht collega’s laten zien hoe we 
ervoor kunnen zorgen dat de nierdia-
lyse plaatsvindt bij Wendy”, vertellen 
de Omring-wijkverpleegkundigen 
Shevon Weverink en Gerdina Visser. 
Shevon: “Je nieren zuiveren je bloed. 
Ze voeren afvalstoffen en water af. 
Normaal gesproken vindt dialyse, 
oftewel spoeling, dan ook via het 
bloed plaats, maar bij Wendy kan dat 
niet want dat is te belastend voor haar 
hart. Gelukkig is er ook een methode 
waarbij je buikvlies het bloed zuivert 
en dat is wat nu elke nacht bij  
Wendy gebeurt.” Gerdina vult aan: 
“We komen iedere dag om de machine 
voor de buikvliesspoeling steriel op te 
bouwen, zodat de verschillende 
zakken met spoelvloeistof startklaar 
hangen. Dan kan Wendy zichzelf  
’s avonds in bed aan de spoelmachine 
aankoppelen en de volgende morgen 
afkoppelen. Het opruimen van de 
zware spoelzakken doet de wijk-
verpleging voor haar.”

Enige kans
Voor Wendy voelt het als haar enige 
kans op een zo normaal mogelijk 
leven. “Ik heb al sinds mijn geboorte 
een ernstige hartafwijking. Dat levert 
erg veel lichamelijke problemen op. 
Een van de meeste heftige dingen was 
dat ik in 2008 een herseninfarct kreeg. 
Daar zit je dan op je 28ste in een 
revalidatiecentrum. Dat was pittig.  
Ik ben er door hard werken beter 
uitgekomen, maar mijn ene arm is 
verlamd gebleven. Bovendien zit ik al 
een jaar in een rolstoel, al probeer ik 

met veel oefenen daar weer uit te 
komen. Het gaat letterlijk stapje voor 
stapje. Maar wat ik weleens moeilijk 
vind, is dat mijn leven telkens ietsje 
ingewikkelder wordt én ik wil 
eigenlijk niet continu met medische 
zaken bezig zijn. Inmiddels zijn mijn 
nieren het vanwege zuurstoftekort aan 
het begeven. Als ik niks doe, dan 
houden ze het geen jaar meer vol.  
Dus ik heb geen keus, ik moet wel 
dialyseren”, zegt ze.

Lange weg
“Door de thuisdialyse kan ik blijven 
werken. Ik verwerk data voor ING en 
maak daar rapportages van. Eerst heb 
ik MBO gedaan en daarna ook nog een 
studie HBO Bedrijfsinformatica, maar 
ik werd vervolgens 100 procent 
afgekeurd! Het UWV raadde me aan 
om te genieten van mijn Wajong-
uitkering. Nou, dat wilde ik natuurlijk 
niet. Ik hou ervan om zelfstandig te 
zijn en ben daarnaast behoorlijk 
eigenwijs. Zonder die eigenschappen 
zou ik niet zo ver gekomen zijn.” 
Via de Lucille Werner Foundation, 

vernoemd naar de presentatrice van 
Lingo die een handicap heeft, vond ze 
alsnog een baan voor 16 uur in de 
week. “Weet je, ik hou in mijn 
achterhoofd ook wel rekening met de 
realiteit. Zo is mijn conditie nogal 
achteruit gegaan en zullen mijn nieren 
ondanks de dialyse niet gaan verbe-
teren. Maar het heeft geen zin om 
overal een drama van te maken.  
Ik blijf telkens weer zoeken naar een 
oplossing als zich een nieuw  
probleem voordoet.”

‘Dankzij nierdialyse thuis  
kan ik blijven werken’

Wendy Koopman (38) uit Wervershoof heeft keihard geknokt om toch een baan te vinden. 
Maar als ze dagelijks naar het ziekenhuis zou moeten voor haar aangepaste nierdialyse, dan 

kan ze werken wel vergeten. Omring heeft speciaal voor Wendy de wijkverpleegkundigen 
laten opleiden om haar thuis te helpen met deze dialyse.

Tips van Wendy
“Het valt mij op dat sommige mensen het ongemakkelijk  
vinden dat ik in een rolstoel zit. Ze denken bijvoorbeeld dat ik 
geestelijk gehandicapt ben en negeren me. Als ik om de rekening 
vraag in een restaurant, dan geven ze ’m automatisch aan mijn zus 
of moeder. Ben ik alleen, dan nemen ze van alles van me over.  
Maar ik kan heel veel zelf, ook mijn lapje vlees snijden. 

Mijn advies: richt je tot de persoon in de rolstoel en niet  
op zijn of haar begeleider. Zie je dat hij of zij ergens  

moeite mee heeft? Vraag simpelweg: Kan ik je helpen?” 

Speciale thuiszorg  
Omring werkt nauw samen 

met ziekenhuizen en artsen. 

Bij Omring kunt u terecht 

voor gespecialiseerde 

verpleegkundige hande-

lingen thuis. Bijvoorbeeld bij 

het inbrengen van een 

voedingsinfuus of een 

maagsonde, zodat u niet 

meer automatisch op het 

ziekenhuis bent aange-

wezen. Ook kan door 

verpleging thuis opname in 

het ziekenhuis worden 

uitgesteld of zelfs 

voorkomen. Omring heeft 

verpleegkundigen op het 

gebied van de volgende 

specialisaties: infuuszorg, 

longzorg, stomazorg, 

wondzorg, diabetes, 

beroerte (cva), parkinson, 

maag-, darm- en 

leveraandoeningen, hart- 

en vaatziekten, oncologie, 

neurologie, orthopedie en 

dementie. 

Meer informatie? 
Bel 088 - 206 89 10 of mail  

service@omring.nl.

Voorwaarde

Bestel dus vandaag nog uw Omringpas!  
 088 - 206 79 99   service@omringpas.nl  www.omringpas.nl of ga naar een Omringwinkel bij u in de buurt

Als u zich vóór 1 augustus 2019 aanmeldt voor Omringpas 
 ontvangt u binnen 4 weken de Omringpas met een brief. Met die 
brief kunt u de Dopper in een van de Omringwinkels ophalen. 

Ga naar www.omringpas.nl, bel 088 – 206 79 99 óf stuur  
het aanvraagformulier in een envelop zonder postzegel naar: 
Omring t.a.v. Omringpas  
Antwoordnummer 65 
1620 VB Hoorn

Slechts € 22,95 voor 2019 en 2020  
+ GRATIS Dopper
Ja! Ik ontvang graag een Omringpas voor 2019 en 2020. Ik machtig  
Omring om jaarlijks, tot wederopzegging, € 22,95 af te schrijven*. 

*  Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Omringpas,  
zoals omschreven staat op www.omringpas.nl/algemene-voorwaarden

Voorletter(s): Achternaam:

M/V Geboortedatum:

Adres:

Postcode: Woonplaats:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

IBAN:   

Handtekening*:                  Datum:

Meld u nú aan voor Omringpas 
2020 en ontvang het laatste 

half jaar van 2019 GRATIS!

Volop voordeel 
met Omringpas!
• GRATIS krukken of rollator lenen

•  GRATIS informatiebijeenkomsten  
over voeding,  beweging of veiligheid

•  GRATIS advies op het gebied van  
o.a. gezondheid, zorg, wonen en inkomen

•  GRATIS Omring magazines en  
nieuwsbrieven met voordeel

•  KORTING op zorgverzekeringen  
bij Univé en Zilveren Kruis

•  KORTING op woonhuis-, reis- en  
autoverzekeringen van Univé

•  KORTING op uitstapjes en trainingen

•  KORTING bij diverse winkels, zoals 
 Omringwinkel, Karsten Travelstore,  
E-bike Store Hoorn en Holland&Barrett

•  KORTING op services aan huis,  
zoals maaltijd service, kapper aan huis, 
opticien aan huis, enz.

•  KORTING op woningaanpassingen, 
rijbewijskeuring en meer...

Vooru

+GRATIS

Dopper
OP 
= 

OP
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Weerbaarheidstraining 
Veiligheid is een actueel thema. Deze training leert u welke mogelijk heden 
u heeft in lastige en bedreigende situaties. Met meer zelfvertrouwen staat  
u steviger in uw schoenen. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten van  
1,5 uur.

Wanneer:   maandag 30 sept, 7, 14 en 21 oktober 2019
Hoe laat:   9.30 – 11.00 uur
Waar:   Rigtershof, Rigtershof 9 in Grootebroek

Wanneer:   maandag 4, 11, 18 en 25 november 2019
Hoe laat:   9.30 – 11.00 uur
Waar:   Omringwinkel, Zuiderweg 21 in Schagen

Kosten met Omringpas:   € 69,50
Kosten zonder Omringpas:  € 89,50

Omring Gezondheidsplein
Het Omring Gezondheidsplein is dé plek om te kijken en te ervaren hoe u 
ervoor staat qua gezondheid, wonen en mobiliteit. Laat bijvoorbeeld gratis 
uw ogen of oren testen, doe een gratis healthcheck, krijg advies van de 
zorgconsulent en nog veel meer. 

Wanneer: vrijdag 20 september 2019
Hoe laat:   10.00 – 14.00 uur
Waar:    Omringwinkel, Zuiderweg 21 in Schagen 

Wanneer:  vrijdag 11 oktober 2019 
Hoe laat:   10.00 – 14.00 uur
Waar:   Rigtershof, Rigtershof 9 in  
 Grootebroek
 

Kalender Omringpas

Beter op de Been
Weet 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. Uw conditie en spierkracht verbeteren door oefeningen, waardoor u 
steviger staat. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van twee uur. 

Wanneer:   donderdag 19, 26 september, 3, 10 oktober 2019
Hoe laat:   10.00 – 12.00 uur
Waar:    Den Koogh, Drs. F. Bijlweg 4 in Den Helder

Wanneer:  woensdag 25 september, 2, 9, 16 oktober 2019
Hoe laat:   13.00 – 15.00 uur
Waar:  Nicolaas, Azelealaan 18 in Lutjebroek

Wanneer:  woensdag 6, 13, 20 & 27 november 2019
Hoe laat:   13.00 – 15.00 uur
Waar:    De Cultuurschuur, Loggersplein 1 in Wieringerwerf

Kosten met Omringpas:  € 50,-
Kosten zonder Omringpas:  € 57,50

Profiteren van volop  
voordeel met de Omringpas

Met de Omringpas profiteert u van volop voordeel en gratis 
diensten. Neem nu de korting op een zorgverzekering,  
het gratis lenen van krukken, korting bij verschillende winkels  
bij u in de buurt of interessante cursussen en bijeenkomsten.  
Meer dan 50.000 mensen maken al gebruik van deze voordelen. 

Wilt u ook een Omringpas, kijk dan op 
pagina 13 voor een leuk aanbod.

Met deze kalender willen we u graag 
informeren over wat we de komende 
periode organiseren voor onze 
pashouders.

Meer informatie 
of aanmelden? 

Ga naar www.omringpas.nl, bel 088 – 206 79 99  
of mail naar service@omringpas.nl

Healthcheck 
Hoe gezond bent u? Tijdens Healthcheck worden de volgende testen 
uitgevoerd: bloedsuikermeting, bloeddrukmeting, BMI en longinhoud.
De Healthcheck is tussen 9.00 - 16.00 uur op afspraak. Na aanmelding 
ontvangt u de afspraaktijd.

Wanneer:  dinsdag 8 oktober 2019
Waar:    Den Koogh, Drs. F. Bijlweg 4 in Den Helder

Wanneer: dinsdag 5 november 2019
Waar:   Baken, Nieuwe Steen 36 in Hoorn

Kosten met Omringpas:  € 7,50
Kosten zonder Omringpas:  € 10,-

Weet wat je eet!
Als u ouder wordt verandert er van alles in uw 
lichaam. Om langer gezond en fit te blijven is 
gezonde voeding enorm belangrijk. Maar wat is  
nu gezonde voeding? Graag vertellen we u daar 
meer over tijdens de informatiebijeenkomst  
“Weet wat je eet”. 

Wanneer:  dinsdag 15 oktober 2019
Hoe laat:   19.30 – 21.00 uur
Waar:  Rigtershof in Grootebroek

Wanneer:  dinsdag 29 oktober 2019
Hoe laat:   19.30 – 21.00 uur
Waar:  Den Koogh in Den Helder

Wanneer: dinsdag 5 november 2019
Hoe laat:   19.30 – 21.00 uur
Waar:  Snijdersveld in Obdam

Geheugentraining
Wilt u uw geheugen verbeteren? Het zal u verbazen wat de juiste  
oefeningen en training kunnen doen voor uw brein. Deze training bestaat  
uit 5 bijeenkomsten van 2 uur.

Wanneer:   vrijdag 6, 13, 20, 27 september en 4 oktober 2019
Hoe laat:   14.00 – 16.00 uur
Waar:  Het Baken, Nieuwe Steen 36 in Hoorn

Wanneer:  maandag 23, 30 september, 7, 14 en 28 oktober 2019
Hoe laat:   14.00 – 16.00 uur
Waar:  De Gollards, De Zes 12 in Den Burg

Wanneer: vrijdag 1, 8, 15, 22 en 29 november 2019
Hoe laat:   14.00 – 16.00 uur
Waar:   Wijksteunpunt De Schakel,  

Pastoor Meriusstraat 4 in Spanbroek 

Kosten met Omringpas:   € 65,-
Kosten zonder Omringpas:  € 85,-

Cursus Ontspanningsmassage
Massage houdt het lichaam in goede conditie en kan blessures voorkomen. 
Het is ontspannend voor lichaam en geest en stimuleert de stofwisseling.  
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur.

Wanneer:   donderdag 3, 10, 17, 24 september en 1 oktober 2019
Hoe laat:   19.30 – 21.00 uur
Waar:   De Cultuurschuur Loggersplein 1 in Wieringerwerf

Wanneer:  dinsdag 1, 8, 15, 29 oktober en 5 november 2019
Hoe laat:   19.30 – 21.00 uur
Waar:   Blue Lotus, Electronweg 9h in Hoorn

Wanneer:  dinsdag 12, 19, 26 november, 3 en 10 december 2019
Hoe laat:   19.30 – 21.00 uur
Waar:   Blue Lotus, Electronweg 9h in Hoorn

Kosten met Omringpas:  € 95,-
Kosten zonder Omringpas:  € 120,-

Rollatorcheck 
Tijdens de check wordt uw rollator op uw lichaam afgesteld, gecontroleerd 
en eventueel gerepareerd. Zo kunt u weer veilig met uw rollator op pad.  
De Rollatorcheck is tussen 9.30 - 12.30 uur op afspraak. Na aanmelding  
ontvangt u de afspraaktijd. Vooraf aanmelden is verplicht. 

Wanneer: donderdag 5 september 2019
Waar:    De Schakel, Pastoor Meriusstraat 2 in Spanbroek 

Wanneer:  donderdag 19 september 2019
Waar:  De Oever, Theresiahof 11 in Spierdijk 

Wanneer: donderdag 26 september 2019
Waar:   Gezinspaviljoen, Gezinspaviljoen 1 in Bovenkarspel 

Wanneer: donderdag 10 oktober 2019
Waar:   St. Martinus, Ridderstraat 10 in Medemblik

Wanneer: donderdag 17 oktober 2019
Waar:   Den Koogh, Drs. F. Bijlweg 4 in Den Helder  

Met Omringpas  gratis!
Zonder Omringpas  € 12,50

Rust Roest
Hoe zorgt u voor voldoende beweging op latere 
leeftijd? Wat zijn goede oefeningen om lang fit en 
vitaal te blijven? Hoe kun je je lichaam op een goede 
manier belasten? Dit zijn allemaal vragen die onze 
geriatrisch fysiotherapeut beantwoordt tijdens de 
bijeenkomst Rust Roest. 

Wanneer:  vrijdag 25 oktober 2019
Waar:  Het Baken in Hoorn
Hoe laat:  14.30 – 15.30 uur

Wanneer: dinsdag 5 november 2019
Waar:  Boerderij De Schooten, Den Helder
Hoe laat:  14.30 – 15.30 uur

Slaaptraining
Met de Omring Slaaptraining komt u van alles te weten over slapen. Stap 
voor stap leert u om anders tegen uw slaapprobleem aan te kijken en hoe u 
het slapen kunt verbeteren. De training bestaat uit twee dagdelen van 3,5 uur. 

Wanneer:  zaterdag 5 en 12 oktober 2019
Hoe laat:   13.00 – 16.30 uur
Waar:  Lindendael, Koepoortsweg 35 in Hoorn

Wanneer: zaterdag 9 en 23 november 2019
Hoe laat:  13.00 – 16.30 uur
Locatie:  Wijksteunpunt De Schakel, Pastoor Meriusstraat 4 in Spanbroek

Kosten met Omringpas:  € 169,95
Kosten zonder Omringpas: € 189,95

Gratis 
bijeenkomst

vol=vol
Gratis 

bijeenkomst
vol=vol

Gratis!
€ 20,-

korting

€ 25,-
korting

€ 20,-
korting

€ 20,-
korting

Voorcursussen Voorcursussen

Heeft u een aanvullende 
Thuiszorgpolis  
van Omring bij Univé? 
Dan kunt u de kosten van Geheugentraining, 
Slaaptraining, Weerbaarheidstraining of de 
Valpreventiecursus in de meeste gevallen declareren.
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Als u zorg nodig heeft, komt er vaak veel 
op u af. Hoe regel ik zorg, bij welke 
instantie moet ik zijn? Wie kan mij helpen 
met de formulieren en wat kost de zorg?

De zorg-
consulent 
helpt!

Voorgenieten Voorgenieten Voorzorg

Ze gaat uit. Danst. Geniet van haar familie en 
vrienden. Van haar werk, haar woning. Rosanne 
Botman (31) uit Wervershoof gaat stralend door het 
leven. “Of je nu kunt lopen of in een rolstoel zit, je 
moet het leven zelf inhoud geven”, zegt Rosanne.  
Een interview met een powervrouw.

Roos viert haar leven

Op haar vierde ging het mis: een fout tijdens een rugoperatie 
resulteerde in een dwarslaesie. “Dat was een zwarte bladzijde 
in het leven van mij en zeker ook van mijn ouders”, zegt 
Rosanne Botman. “Als kind geef je je sneller aan een situatie 
over, maar mijn ouders maakten alles heel bewust mee. Maar 
hoe verschrikkelijk het nieuws ook was, we hadden vrijwel 
meteen iets van: het leven gaat door. Dat zit in onze genen, 
denk ik. Ik focuste me op de leuke dingen in het leven, ging 
naar school en genoot van mijn vriendinnen. Ik heb mezelf 
vrij snel geaccepteerd zoals ik ben, voelde altijd een enorme 
wilskracht. Alleen in de pubertijd heb ik het een periode 
moeilijk gehad. Totdat ik de knop resoluut omzette. Ik zei 
tegen mezelf: Roos, kijk eens wat je wél hebt. Ga voor jezelf 
vechten, anders raak je alles en iedereen kwijt.”

‘Ik kan met recht 
zeggen dat ik gelukkig ben, 

 ik geef mijn leven 
een dikke negen’

Een biertje te veel
En dat dééd Rosanne. Ze volgde een 
studie, liep stage en haalde, tegelijker-
tijd met haar vriendinnen, haar 
rijbewijs. Met diezelfde vriendinnen 
ging ze regelmatig uit. “En net als mijn 
vriendinnen dronk ik soms een biertje 
te veel”, zegt ze lachend. “Ik kreeg 
steeds meer het gevoel van dit ben ik. 
Ik ontdekte dat ik nog veel uit het 
leven kon halen, wilde elke situatie 
aangaan. Ik besteedde extra aandacht 
aan mijn uiterlijk, liet me zien, liet me 
horen. Waarom zouden mensen niet 

tegen mij kunnen opkijken? Ik kan 
niet lopen, maar veel andere dingen 
kan ik nog wel. Ik heb een leuke baan, 
een eigen woning en veel lieve, 
bijzondere mensen om me heen.” 
Rosanne komt naar eigen zeggen uit 
een gezin waar ‘alleen maar liefde is’. 
Haar ouders zijn tot op de dag van 
vandaag een grote steun voor haar. 
“Ze helpen me in de ochtend uit bed”, 
zegt Rosanne, die in de slaapkamer 
beschikt over een plafondlift.  
Eigen zzp’ers en medewerkers van 

Waar kunnen we u mee helpen?
•  Uitzoeken bij welke instantie u het beste terecht kunt en u 

helpen om uw vraag goed te formuleren zodat u het juiste 
antwoord krijgt.

•  Helpen bij het invullen van formulieren.
•  Een afspraak met een instantie met u voorbereiden en 

eventueel meegaan.
•  Vragen beantwoorden over het aanvragen van (thuis)zorg  

of wonen met zorg.
•  Hulp bij het aanvragen van een voorziening uit de WMO  

en u  begeleiden bij het keukentafel gesprek.
•  Het verhelderen en verwoorden van uw vragen over de 

Jeugdzorgwet, de Participatiewet, de Zorgverzekeringswet  
of de Wet Langdurige Zorg.

•  Het ondersteunen en bemiddelen bij een conflict of  bezwaar 
maken tegen een beschikkingsbesluit. 

 

Staat uw vraag er niet tussen? 
Bel gerust. Wij helpen u graag verder.  
Bel 088 - 206 82 06 of mail naar 
zorgconsulent@omring.nl

Omring helpen haar wisselend in bed. 
“Ik word door veel mensen geholpen, 
maar weet dat ik ook veel kan bete-
kenen voor anderen, bijvoorbeeld met 
mijn vlogs. Zo inspireerde mijn vlog 
over een zonovergoten vakantie naar 
Zuid-Frankrijk de ouders van een 
meisje met een lichamelijke beperking 
om ook ‘gewoon op reis te gaan’.  
Hoe mooi is dat?”

Inspirerende vlogs
Rosanne doet ook graag haar verhaal 
op scholen: “Er is veel onbegrip, dat 
wil ik graag wegnemen. Tegelijkertijd 
wil ik kinderen die in dezelfde situatie 
zitten als ik, motiveren om alles uit het 
leven te halen, het leven te vieren.  
Een beperking is niet zielig. Je bént 
niet zielig. Er is nog zoveel meer, stel 
je daarvoor open.” Haar vlogs op 
social media en YouTube kregen niet 
voor niets de titel Roos viert haar leven. 

“Ik kan met recht zeggen dat ik 
gelukkig ben, geef mijn leven een 
dikke negen”, zegt ze. “Ik kijk om me 
heen, ga eropuit en leg contacten. 
Laatst zag ik een reportage over een 
man die al jaren onschuldig in de 
gevangenis zit. Dat ontroerde me 
enorm. We schrijven elkaar inmiddels 
regelmatig, het verbreedt mijn wereld. 
Ik voel zijn power en geef hem mijn 
positiviteit. Hij zit vast en ik zit in een 
rolstoel, maar heb wel alle vrijheid. 
Vrijheid om de dingen te doen die me 
blij maken. Daar ben ik dankbaar 
voor, elke dag weer.”

Meijerink Schoenen
Nieuwsteeg 39  
1621 EC Hoorn
0229-299675  

www.meijerink-schoenen.nl

10% 
KORTING 

op vertoon van  
uw Omringpas  

of deze bon 
(niet in combinatie met andere kortingen)

✂

Ecco Store
Nieuwsteeg 16
1621 ED Hoorn
0229-214198

www.ecco-shop.nl

De korting is ook geldig in onze  
Ecco Stores in Purmerend,  

Alkmaar en Heerhugowaard
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“Ik grap soms: ‘Vroeger liep je met ons aan de hand 
en nu lopen wij met jou in de rolstoel, de omge-
keerde wereld.’ Plaagstootjes heeft mijn vader altijd 
gewaardeerd. Al is hij op zijn 82e nogal in zichzelf 
gekeerd, soms maakt hij nog een ‘skerpe’ grap. 
Zomaar vanuit het niets. Dat vind ik mooi.” Henk 
zegt het met Medemblikse tongval. Zijn familie is 
diep geworteld in dit stadje. “Veel mensen kennen 
mijn vader, die stratenmaker was. Als ik ’m in de 
rolstoel meeneem voor een vissie, roept er vaak 
iemand ‘Hé Piet’. Hij zwaait dan blij terug, maar hij 
weet niet wie het is.”
De dementie openbaarde zich een aantal jaren 
geleden. “Hij vergat steeds meer. Hoe vaak mijn 
moeder niet werd gebeld als mijn vader bood-
schappen had gedaan: ‘Piet heeft de kaas weer in de 
winkel laten staan.’ Toen hij dag en nacht omdraaide 
en buiten ging ronddwalen, moesten we de knoop 
doorhakken. Gelukkig kregen mijn ouders op dat 
moment al goede begeleiding van Geriant”,  
vertelt Henk.

Heftig
“Het was 2 maart 2017. Wat een rotdag! Mijn vader 
weigerde namelijk pertinent om mee te gaan. Mijn 
moeder, zus en ik praatten als Brugman, maar dat 
hielp niet. Mieke van Geriant heeft hem wel zover 
gekregen dat hij vrijwillig in de auto stapte. Anders 
had de politie eraan te pas moeten komen en dat is 
helemaal verschrikkelijk. Na afloop heb ik een potje 
staan janken, zeg. Eigenlijk niks voor mij. Laatst zag 
ik trouwens ook twee stoere kerels huilen. Ik heb ze 
vastgepakt en ze een hart onder de riem gestoken.  
Je voelt je als kind schuldig, maar soms is zo’n 
verhuizing gewoon de enige oplossing.”
Henks moeder is helaas nooit meer over de 

 verhuizing heen gekomen. “Mijn ouders waren  
bijna 55 jaar getrouwd. Ze liet het koppie hangen  
en een half jaar later overleed ze. Ja, ik heb wel wat 
heftige jaren achter de rug.”

Minder emotioneel
“Gek genoeg is het nu iets makkelijker voor me.  
Mijn vader beseft namelijk niet meer wat er gebeurt. 
Ik hoef hem dus niet meer om de tuin te leiden als ik 
wegga. Toen hij nog wat meer ‘bij’ was, zei ik dat ik 
naar het toilet ging en dan liep ik stiekem de deur uit. 
Soms schreeuwde hij: ‘Henk, je laat me toch niet in 
de steek?’ Afschuwelijk vond ik dat.”
Minstens drie keer per week is hij bij zijn vader.  
“Met de andere vaste bezoekers maken we het een 
beetje gezellig in de huiskamer. We kletsen wat en 
zetten koffie of letten op de bewoners als de mede-
werkers iemand naar bed brengen. Inmiddels 

hebben we een band met elkaar gekregen, want we 
zitten in hetzelfde schuitje.”

Goed eten
Waterpark bevalt goed, vindt Henk. Zijn vader 
vormt met een clubje van zo’n acht mensen een 
woongroep. “Naar buiten kan hij niet zonder 
begeleiding, maar de deuren zijn afgeplakt met 
mooie foto’s waardoor hij dat niet in de gaten heeft. 
En hij wordt hartstikke goed verzorgd. De meiden 
en vrijwilligers van Omring doen hun stinkende 
best. Ze helpen hem met alles en er zijn volop 
activiteiten. Het eten is er ook goed, want ze koken 
– vaak met hulp van de bewoners – elke dag vers in 
de keuken. Soms ruikt het er zo lekker naar draad-
jesvlees en rode kool met appeltjes dat het water me 
in de mond loopt. Dan zou ik bijna zo willen 
aanschuiven.”

Wonen bij Omring
Als het thuis echt niet meer gaat…

“De dag dat mijn vader naar een Omringlocatie verhuisde, vergeet ik nooit meer”,  
zegt Henk van der Haring (53). “Vanwege zijn dementie kon hij niet meer thuis blijven en 

daarom ging hij naar Lindendael in Hoorn. Al werd hij meteen hartstikke goed opgevangen,  
ik vond het een erg lastige dag. Inmiddels woont hij in Waterpark in Medemblik,  

drie straten bij mij vandaan. Ideaal, want zo kan ik hem vaak bezoeken.”

Voorzorg

Net zo fijn als thuis, maar 
beschermd en verzorgd

In mei is Omringlocatie Martinus in Medemblik heropend. Het oude 
verzorgingshuis heeft plaatsgemaakt voor een nieuw gebouw, met een 
nieuwe filosofie: net zo fijn wonen als thuis, maar beschermd en verzorgd.

“Alle 40 appartementen hebben een eigen twee-
kamerappartement met huiskamer, slaapkamer, 
badkamer en keuken. Die mogen de bewoners 
volledig inrichten met hun eigen meubels, foto’s en 
schilderijen. Dat voelt dus echt als thuis. Acht 
appartementen vormen samen een buurt, met de 
beschikking over een buurthuiskamer en een 
buurtkeuken. Sommige buurten hebben een groot 
gezamenlijk buurtbalkon en er is een zeer ruime tuin 
rondom het gebouw”, legt locatiemanager Rosan 
van de Ven uit.

Kleinschalig
Het nieuwe Martinus is veel kleinschaliger dan het 
oude. De activiteiten en het eten vinden nu in kleine 
groepen plaats in de gezamenlijke huiskamer en 
keuken. “Tenminste”, vult Rosan aan, “wie daaraan 
mee wil doen. De individuele wensen staan voorop. 
In het eigen appartement koken of eten kan ook. Per 
buurt, dus per acht cliënten, is er namelijk een vast 
team van verpleegkundigen, verzorgenden en een 
woonassistent die activiteiten organiseert.”

Wie woont er?
Op deze locatie wonen zowel mensen uit het oude 
Martinus als nieuwelingen. “Over het algemeen gaat 
het om mensen met dementie, al hebben we ook 
bewoners met lichamelijke aandoeningen. Zij 
krijgen alle zorg en verzorging, die ze thuis ook 
zouden kunnen krijgen. Maar hier wordt net nog wat 
meer een oogje in het zeil gehouden.”

Mooie architectuur
Overzichtelijkheid en kleinschaligheid gaan ook 
architectonisch hand in hand: vanuit een centrale 
hal loopt er telkens één gang naar een buurt. “Dus je 
hoeft niet door allemaal gangen voordat je bij je 
appartement komt. Die gangen zijn niet recht, lang 
en saai, maar knus. Bovendien heeft elke verdieping 
een andere kleur. Beneden voert terracotta de 
boventoon en dat verwijst naar het oude centrum 
van Medemblik. Het blauw van de eerste verdieping 
is een eerbetoon aan het IJsselmeer en de tweede 
verdieping is groen, wat een link heeft met de weides 
in het buitengebied. Kortom, over de architectuur is 
goed nagedacht.”

Interesse  
voor Martinus 
of een andere 
Omring locatie?

Als het thuis echt niet meer gaat, 
dan is het een prettig idee dat u 
ook bij Omring een warm thuis 
kunt vinden in West-Friesland,  
de Kop van Noord-Holland of  
op Texel. 

Voor een appartement of 
kamer met intensieve zorg, 
verpleging of revalidatie heeft 
u een zorgindicatie nodig. 
De indicatie regelt u via de 
wijkverpleegkundige, via de 
zorgconsulent van Omring of het 
CIZ. Omring helpt u graag met 
het regelen van de indicatie.  

Onze zorgconsulent staat u 
graag te woord voor al uw vragen 
over wonen bij Omring. 

Bel 088 -206 82 06 of mail naar 
zorgconsulent@omring.nl

Voorthuis

‘Je voelt je als kind 
schuldig, maar soms is 
zo’n verhuizing gewoon 

de enige oplossing’

‘Hier wordt net nog 
wat meer een oogje 

in het zeil gehouden’
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Mantelzorgers aan het woord

‘Haar besef is misschien het 
meest pijnlijke aan dit verhaal’

De ene avond gaat Krystyna (68) 
naar haar zus Margaret om te 
zorgen, kletsen en het huis netjes 
te houden. De andere avond doet 
Krystyna’s zoon Daniël (37) dit.  
Hoewel Krystyna en Daniël blij  
zijn dat Margaret (62) niet meer 
thuis woont, trekt de rol van 
mantelzorger nog altijd een  
zware wissel op hun levens. 

Zuurstofgebrek bij Margarets geboorte leidde tot 
hersenbeschadiging en spasme. Ongecontroleerde 
bewegingen maken dagelijkse handelingen als brood 
smeren onmogelijk. De rolstoelgebonden Margaret 
is in sommige dingen zeer intelligent, in andere juist 
geestelijk beperkt. In 2013 nam Krystyna haar zus in 
huis. Hun hoogbejaarde ouders in Polen konden de 
24-uurs zorg niet meer aan. Toen Krystyna een jaar 
later uit de roulatie raakte door een verkeers-
ongeluk, verbleef Margaret tijdelijk in 
Omringlocatie Overvest in Enkhuizen. Inmiddels 
woont zij in locatie Nicolaas in Lutjebroek. 

Wat doen jullie zoal voor  
Margaret?
Daniël: “Dagelijkse dingen, zoals haar kamer 
opruimen, de vogelkooi verschonen, afwassen, 
helpen met tandenpoetsen en alles voor de volgende 
dag klaarleggen, inclusief Pampers luiers. Daarnaast 
regelen we alle bijkomende zaken, zoals aangepaste 
schoenen, doktersbezoeken en gesprekken met 
instanties.” 

Krystyna: “Elk weekend nemen we Margaret  
mee naar huis. De ene keer is ze bij mij, de andere 
keer bij Daniël. Dan gaan we leuke dingen doen: 
naar het strand, de kerk of familie in Zwolle.  
Hiervoor heeft Daniël een aangepaste auto voor 
rolstoelvervoer gekocht.”

Dat is een pittige opgave…
Daniël: “Vierentwintig uur per dag staat de telefoon 
aan en als ie gaat denk je meteen: wat zou er aan de 
hand zijn? Je staat voortdurend paraat. Dat is een 
behoorlijke inbreuk op je privéleven. Bovendien 
moeten we haar ook financieel ondersteunen.”

Krystyna: “We zijn al blij dat wij niet meer de 
volledige zorg hebben. Nu Margaret in 
Omringlocatie Nicolaas woont, kunnen wij ons elke 
dag opladen. Toen ze nog bij ons woonde, was ik 
helemaal opgebrand. Ik kon geen kant op.”

Beseft Margaret dat ook?
Daniël: “Jazeker. Ze zegt het soms ook. Dat is 
misschien het meest pijnlijke aan het hele verhaal. 
Zij kan er namelijk niets aan doen dat ze zo is, dat wij 
haar enige familie hier zijn én dat zij de Nederlandse 
taal maar niet machtig wordt.”

Krystyna: “Margaret is dan ook intens blij als 
iemand haar kunstwerken aanneemt: ze wil zo graag 
óók iets betekenen voor een ander. Vijf dagen per 

week gaat ze naar werk- en dagbestedingslocatie Het 
Gilde in Bovenkarspel. Hier voelt Margaret zich 
nuttig en gewaardeerd.”

Heeft deze rol jullie blik op het 
leven veranderd?
Daniël: “Wij weten als geen ander dat niets in het 
leven vanzelfsprekend is. En dat zoiets iedereen kan 
overkomen. Daarom verzorgen wij Margaret zoals 
we zelf ook graag verzorgd zouden willen worden.”

Krystyna: “Ik denk vaak: als Daniël en ik maar 
gezond blijven… Verder blijf ik positief en stel ik 
weinig eisen: daarvoor heb ik te veel gezien en 
meegemaakt. Met de kleinste dingen kan ik super 
gelukkig zijn.” 

Tip van Krystyna voor andere mantelzorgers 

“Blijf genoeg tijd voor jezelf houden: voor je het weet gaat de zorg ten koste 
van jezelf. Bespreek samen met instanties zoals Omring wat je uit handen 
kunt geven. En botst je behoefte aan minder druk met je geweten? 

Volg ook eens je nuchtere verstand. Méér doen kan altijd nog.” 

Voorelkaar

Bewoners van West-Friesland, Kop van Noord-Holland  
en Texel bieden relatief veel hulp 

Eén op de drie inwoners is mantelzorger

Bij DEEN kunt u al bijna 86 jaar terecht voor 
uw boodschappen. DEEN is een � jne supermarkt 
waar u zich thuis voelt, de weg kent en waar u 
gezien wordt door de medewerkers. Een winkel 
waar u lekkere producten kunt kopen en waar u 
nooit te veel betaalt.

DEEN is in het bijzonder geliefd om o.a. de 
maaltijden uit eigen keuken, de knapperige 
en luchtige Krustiebroodjes en de Westfriese 
achterham. Uniek is DEEN natuurlijk ook met haar 
bloemen en planten. Deze worden dagelijks vers 
ingekocht op de veiling. Niet voor niets is DEEN 
de beste supermarkt in bloemen en planten!

WELKOM
BIJ DEEN!

KORTINGSBON!

DEEN. Dat is lekker thuiskomen.

*Deze actie is geldig van 20 juni t/m 13 juli 2019 
op één pak DEEN biologisch zuivel naar keuze.

Lekker en gezond eten dat vinden we allemaal 
belangrijk. Maar juist als u ouder wordt, speelt 
voeding een belangrijke rol. DEEN en Omring 
helpen u om gezond(er) te eten. Dit doen we met 
leuke activiteiten en aanbiedingen. Zo organiseren 
we voorlichtingsavonden over gezond eten 
en zijn er supermarktsafari’s, waar een diëtiste 
uitleg geeft over etiketten, ingrediënten en 
voedingsstoffen.
 
Speciaal voor u hebben wij een leuke actie. 
Met deze bon krijgt u 25% korting op 
één pak DEEN biologische zuivel naar keuze.

WELKOM
BIJ DEEN!
WELKOM
BIJ DEEN!
WELKOMWELKOM
BIJ DEEN!

Voor één pak 
DEEN biologisch zuivel 

naar keuze*

korting

25%

advertentie

Voorelkaar

‘We staan 24/7 
op scherp’ 

In West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en Texel staat meer 
dan 90% van de bewoners klaar voor een ander en is één op de  
drie inwoners mantelzorger. Dat zijn enkele conclusies van 
onderzoeksbureau I&O Research dat in opdracht van Omring 
onderzoek heeft gedaan naar hulp, ondersteuning en zorg in 
bovenstaande regio’s.

Bijna 3.500 mensen deden mee aan dit 
onderzoek. Elkaar helpen heeft onze volle 
aandacht en mantelzorgers zorgen 
ervoor de we samen goede zorg kunnen 
bieden aan iedereen die dit nodig heeft. 
Omring helpt mantelzorgers om hun 
naaste bij te staan en biedt uitkomsten 
als het even niet meer lukt.

Met dit onderzoek willen we onze dien-
sten en zorg nog meer laten aansluiten 
op de wensen en behoeften van de 
mantelzorger. Een paar interessante 
uitkomsten willen we graag met u delen: 

•   De belangrijkste reden voor mantel-
zorg is liefde en genegenheid.

•   1 op de 3 mensen is mantelzorger, 
maar ziet zichzelf niet zo.

•   Een op de zes mantelzorgers voelt 
zich wel eens eenzaam.

•   Bijna de helft van de inwoners 
verwacht in de komende vijf jaar 
meer hulp te moeten bieden.

•   Mogelijkheden voor ondersteuning 
bekend, maar worden weinig benut, 
slechts 20% maakt gebruik van 
voorzieningen.

Een meerderheid van de inwoners vindt 
de hulp goed vol te houden. Een kwart 
geeft aan het soms zwaar te vinden. Voor 
1 op de 10 wordt de zorg te veel en deze 
groep kan het mantelzorgen nauwelijks 
meer aan. Meer dan de helft ondervindt 
belemmeringen tijdens de zorgtaken. 
Mantelzorgers hebben moeite om nee te 
zeggen of vinden de combinatie met werk 
en dagelijkse bezigheden lastig. Ze 
hebben er moeite mee om de zorg vol te 
houden. 

Heeft u hulp nodig?
Bent u mantelzorger en heeft u  
behoefte aan ondersteuning?  
Bel de zorgconsulent om te vragen  
wat de mogelijkheden zijn.  
Bel 088 - 206 82 06 of mail naar  
zorgconsulent@omring.nl
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Oost West 
          Thuis Best
Wat is nu fijner dan gewoon in uw eigen huis en omgeving oud te worden? 
Veel mensen hebben deze wens en ook uit onderzoek blijkt dat mensen in 
hun eigen omgeving over het algemeen gelukkiger zijn en zelfstandiger 
zijn en blijven, ook al is er soms zorg nodig.

Lauw Meijers Woonaanpassingen
10% korting op materialen en een gratis huisbezoek 
met advies en vrijblijvende offerte. 

Kijk op www.omringpas.nl/woningaanpassingen. 
Afspraak maken? Bel 06 – 12 55 18 75,  
of mail naar info@lauwmeijers.nl.

Jan van Ede Schoenen 
De voetkundig adviseur komt bij u thuis.  50% korting  
op het aanmeten (van € 25,- voor € 12,50) en  
10% korting op schoenen. 

Meer informatie of een afspraak maken?  
Ga naar www.omringpas.nl/schoenen,  
bel 06 - 51 17 02 00 of mail jan@janvanede.nl

Thuis met veel zorg
Wanneer u of uw naaste veel zorg nodig heeft, zijn 
er mogelijkheden om thuis te kunnen blijven wonen. 
Dit kan met het Volledig Pakket Thuis van Omring. 
Hierin zit intensieve thuiszorg met verschillende 
ondersteuning die past bij de behoefte en zorgvraag 
van de cliënt. Zorg op maat en afgestemd op 
uw persoonlijke situatie. U heeft keuze uit onder 
andere: persoonlijke verzorging, (specialistische) 
verpleging, begeleiding en ondersteuning in het 
dagelijks leven, huishoudelijke hulp, dagbesteding op 
locatie, begeleiding naar een arts of therapeut, een 
maaltijdvergoeding en meer. 

Meer informatie 
of een afspraak maken? 
Bel 088 – 206 89 10 om een vrijblijvende afspraak  
te maken met de wijkverpleegkundige.  
U heeft geen verwijzing van uw huisarts nodig.  

Een veilig gevoel met 
Personenalarmering
Uw eigen huis. Een heerlijke, veilige plaats  
waar u zelfstandig woont. En dat wilt u graag 
zo houden. Maar wat als u plotseling valt? 
Of als u zich onveilig voelt? Met Omring 
Personenalarmering kunt u altijd snel
en eenvoudig hulp inschakelen. Gewoon met 
één druk op de knop. U kunt kiezen voor een 
polszender of halszender. U kiest zelf wie u, 
in geval van nood, komt helpen. U krijgt altijd 
verbinding met de alarmcentrale. Deze is dag 
en nacht bereikbaar. Afhankelijk van uw keuze 
neemt de alarmcentrale contact op met een 
familielid of bekende of met Omring.
Met Personenalarmering heeft u altijd hulp 
achter de hand. Zo zorgt u ervoor dat u veilig 
en vertrouwd thuis kunt blijven wonen.

“Ik voel me veilig, omdat ik weet dat er
altijd iemand bereikbaar is die mij kan helpen,
wat er ook gebeurt. Ik zou het iedereen die wat
instabiel is aan willen raden. Het neemt zoveel
zorg en onrust weg.”  
(Mevrouw Beintema, 77 jaar oud)

Vragen over Personen alarmering?  
Of wilt u meer informatie?
Bel 088 - 206 89 10, mail naar  
service@omring.nl of ga naar
www.omring.nl/personenalarmering

Gelukkig is er van alles mogelijk om het thuis wonen 
zo prettig en veilig mogelijk te maken.
Denk bijvoorbeeld aan:
•  Verwijder zo veel mogelijk losse matten en 

 vloerkleden of gebruik een anti-sliplaag.
•  Werk de losliggende kabels en snoeren weg achter 

plinten of gebruik speciale ‘kabelgootjes’.
•  Gebruik verlengde (boven)raamopeners of 

elektrische ramen zodat u niet op een trappetje 
hoeft te staan om te ventileren.

•  Zorg ervoor dat u onbekend bezoek kunt zien, 
voordat u de deur open doet, door middel van een 
deurhaak of -ketting of een camera. 

In de Omringwinkel kunt u terecht voor o.a. 
wandbeugels en simpele hulpmiddelen. Ook 
verkoopt Omring sleutelkastjes, waardoor mantel-
zorgers en zorgverleners altijd makkelijk en veilig bij 
u naar binnen kunnen. En heeft u een Omringpas? 
Dan ontvangt u 10% korting op alle hulpmiddelen. 
Wilt u uw woning aanpassen? Lauw Meijers geeft u 
advies over allerlei aanpassingen in uw woning. 

Voorwaarden Het is niet mogelijk om meerdere vouchers per aanbieder 
in te leveren. Aanbiedingen zijn alleen geldig op vertoon van uw 
Omringpas en de voucher. De acties zijn geldig t/m augustus 2019. 

50% korting / 10% korting

10% korting

Installatiebedrijf Oud
€ 150,- korting op installatie van een Geberit 
AquaClean toilet (met douche- en föhnfunctie).

Meer informatie of een afspraak maken? 
Bel 0224 - 53 19 53, mail info@installatiebedrijfoud.com 
of bezoek de showroom in Barsingerhorn.

Handicare Trapliften
Traplopen steeds moeilijker? Een traplift biedt uitkomst. 
U krijgt € 100 extra korting bovenop lopende acties.

Meer informatie of een afspraak maken?
Bel 072 - 751 11 75 of ga naar
www.omring.nl/handicare-trapliften

Opticien aan huis
Nieuwe bril nodig? Opticien Esther Braak komt bij u 
thuis. € 25,- korting op een bril. en ontvang een gratis 
zonneclip bij een bril met glazen. 

Meer informatie of een afspraak maken?  
Bel 088 – 206 79 99 of mail naar service@omringpas.nl

Maaltijdservice aan huis 
FoodConnect bezorgt uw maaltijd thuis. 2 maaltijden 
voor € 10,- of 5 voor € 20,- incl. bezorging.  
Maak kans op een puzzelboek en een toetjespakket. 

Bestellen? Bel 088 - 810 10 10 of ga naar  
www.omring.uwmaaltijd.nl

€ 150,- korting

€ 100,- korting

€ 25,- korting

2 voor € 10,- / 5 voor € 20,-

U
w

 v
ou

ch
er

s

Voorlangerthuis Voorlangerthuis

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! 

advertentie

Met een Omringpas ontvangt u 10% korting bij 
Lauw Meijers op woningaanpassingen.
Naast onder andere deze voordelen, krijgt u met  
een Omringpas ook korting op een traplift van 
Handicare, een scootmobiel van De Dijk 
Scootmobielen, de maaltijdservice van 
FoodConnect en bij Installatiebedrijf Oud voor 
bijvoorbeeld een inloopdouche. 

Is uw huis klaar  
voor de toekomst? 
Doe de test op www.lekkerblijvenwonen.nl 
Twee tests laten u zien wat u zelf kunt doen om uw huis  
comfortabeler en veiliger te maken. Beantwoord de 
vragen en ontvang een advies op maat. Lekker blijven 
wonen wordt u aangeboden door de gemeenten 
Drechterland, Edam-Volendam, Enkhuizen, Hoorn, 
Opmeer en Stede Broec.
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Heerlijk uitwaaien op het strand!
Ook dit jaar gaan we weer in samenwerking met het Nationaal  
Ouderenfonds naar het strand. Daar kunt u lekker uitwaaien, eventueel met 
een strand rolstoel naar de zee en genieten van het uitzicht. Het Nationaal 
Ouderenfonds zet voldoende vrijwilligers in om met u op het strand te lopen.

Programma
U wordt ontvangen met een kopje koffie/thee met gebak, gevolgd door een 
welkomstwoord van het Nationaal Ouderenfonds. Daarna gaan we het strand 
op. Tussen de middag hebben we een gezamenlijke uitgebreide lunch met live 
muziek. Daarna kunt u weer lekker het strand op of genieten op het terras. 

Stranddag Zandvoort aan Zee

Datum: maandag 26 augustus 2019
Opstapplaatsen:  Medemblik - Enkhuizen - Hoorn

Datum: dinsdag 27 augustus 2019
Opstapplaatsen:  Den Helder (& TESO) - Schagen

Datum: maandag 2 september 2019
Opstapplaatsen:  Hippolytushoef - Wieringerwerf - Opmeer

Stranddag Petten aan Zee

Datum: woensdag 18 september 2019
Opstapplaatsen:  Medemblik - Enkhuizen - Hoorn

Datum: maandag 23 september 2019
Opstapplaatsen:  Den Helder (& TESO) - Schagen

Datum: dinsdag 24 september 2019
Opstapplaatsen:  Hippolytushoef - Wieringerwerf - Opmeer

Met Omringpas   € 29,95
Zonder Omringpas  € 39,95

Lekker wandelen op de Veluwe!
Onder leiding van een boswachter maken we een mooie boswandeling in het 
bos van Nunspeet. In het bos is er een mooie route aangelegd van 1,7 km.  
Dit is een verhard pad, goed toegankelijk voor rollators en rolstoelen. 
Uiteraard staan er op de route ook bankjes om even uit te rusten.  
Maakt u gebruik van een rolstoel? Neem dan zelf een begeleider mee. 

Programma
Bij aankomst starten we om 11.00 uur eerst met koffie/thee en cake.  
Daarna volgt de wandeling. Zodra we terugkomen bij het bezoekers centrum 
gaan we lekker lunchen met elkaar en is er tijd om de expositie over de 
veelzijdige Veluwse natuur en/of de winkel te bezoeken. Om 15.30 uur  
vertrekken we weer richting huis.

Wandelen op de Veluwe

Datum: woensdag 9 oktober 2019
Opstapplaatsen:  Medemblik, Hoorn en Enkhuizen

Datum: donderdag 10 oktober 2019 
Opstapplaatsen:  Den Helder (& TESO) - Schagen

Datum: vrijdag 11 oktober 2019
Opstapplaatsen:  Hippolytushoef - Wieringerwerf - Opmeer

Met Omringpas  € 39,95
Zonder Omringpas  € 49,95

Daphne Post (30), werkt via Zorg Interim: “Ik dacht: flexibel 

werken, dat klinkt goed! Inmiddels werk ik bijna twee jaar voor 

Zorg Interim, het interne flexbureau van Omring. Ik heb een 

contract als Verzorgende Individuele Gezondheidszorg voor 

acht tot twaalf uur per week, meestal verdeeld over twee 

diensten. Ik werk bij voorkeur in de avonden en weekenden.  

Zo hoef ik geen opvang te regelen voor mijn kinderen van  

4 en 2,5 jaar. Dit is voor mij de ideale combinatie tussen werk 

en gezin.”

Flexibel met zekerheid
Wil je flexibel werken binnen Omring? Dan kan dat via  
Zorg Interim of Flying Nurses. Meer informatie? Ga naar 

www.werkenbijomring.nl/zorg-interim

Vooreropuit Voorvrijwilligers

De matches zullen Studio Sport wellicht nooit halen, 
maar de setting is wel camerawaardig: links hangt de 
Nachtwacht van Rembrandt aan de muur.  
De schutterij kijkt onbewogen toe op de twee 
deelnemers aan de wekelijkse schaakmatch. Dyon 
zit met zijn rug naar het raam aan een stoere houten 
tafel. Hans heeft zijn rolstoel aan de overkant 
aangeschoven. Aan het gezicht van Dyon kun je niets 
aflezen, Hans fronst echter de wenkbrauwen. Groot 
dilemma… Wie offert als eerste zijn toren op om de 
koning te redden?
“Ooit was ik jeugdkampioen van Amsterdam”, 
vertelt Hans. “Maar dat is lang geleden.  
Gelukkig verleer je schaken nooit, al moeten de 
slimme zetten soms van ver in mijn geheugen 
opgeduikeld worden.”
Dyon: “Ik zit er nog wat meer in dan hij. Soms weet 
ik al binnen een seconde wat ik moet doen, maar dan 
wacht ik even. Anders raakt hij misschien geïntimi-
deerd en dat wil ik niet.”

Respect
Hans glimlacht: “Ach, voor mij is het vooral 
 tijdverdrijf, ik hoef niet per se te winnen hoor.  
Ik vind het gewoon zo leuk dat Dyon elke week met 
mij wil spelen! Het verdient respect dat een jonge 
gast als Dyon naast hard werken en geld verdienen 
ook wat voor een ander doet.”
‘De jonge gast’ vindt het een mooi compliment. 
“Maar”, zegt hij, “ik moet eerlijk bekennen dat ik in 
eerste instantie vooral schaakvrijwilliger ben 
geworden, omdat ik zo graag schaak. Ik deed het 
altijd veel met mijn pleegvader, maar die is helaas in 
februari overleden. Mijn vriendin werkt als activitei-
tenbegeleidster bij Lindendael en zij hoorde dat 

meneer Bethlehem – zoals 
ik hem noem – ook van 
schaken houdt. Nou ja, zo is 
het gekomen. Inmiddels 
ben ik erg op hem gesteld 
geraakt en heb ik gemerkt 
dat het leuk is om iemand anders ergens ook blij mee 
te maken. Ik zie dat het hem goed doet. Nu is hij voor 
mij een soort goede buurman.”

Leerzaam
Soms doet het tweetal één potje, soms meerdere. 
“We praten meestal ook wel over iets anders dan 
schaken. Meneer Bethlehem geeft mij bijvoorbeeld 
regelmatig een update van het nieuws. Het voordeel 
van oudere mensen is dat ze vaak meer levenswijs-
heid hebben. Daar kun je iets van leren.  
Hij geniet ervan als ik een onderwerp aansnijd  
waar hij herinneringen bij kan ophalen. Of we 
roddelen gezellig even over mijn vriendin, ook  
altijd leuk, haha.”

Het sociale aspect is volgens Hans belangrijk. 
“Daarom zou het mooi zijn als wellicht andere 
jongeren ook een spelletje komen spelen. Ze kunnen 
leren klaverjassen, rummykubben of biljarten.”  
Een goed idee volgens Dyon. 
Als onderdeel van een verplichte maatschappelijke 
stage wellicht? “Nee, dat werkt niet”, vindt hij. “Dan 
doen die jongeren het alleen omdat ze moeten en 
staan ze er niet achter. Ik zie dit schaken ook niet als 
vrijwilligerswérk, werken doe ik 45 uur per week 
elders. Ik werk bij de Warmteservice en geef advies 
over wat mensen het beste kunnen doen qua gas, 
water, elektra, zonnepanelen, enzovoorts.  
Van meneer Bethlehem leerde ik trouwens dat de 
meeste huizen in de jaren zeventig nog enkel glas 
hadden. Dat wist ik niet.”

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 
een wandeling maken, in een winkel staan, een maaltijd serveren, een 
activiteit begeleiden, koken, boodschappen doen of een maatje zijn? Het 
aantal uren is bespreekbaar en samen zoeken we graag naar een passende 
invulling. Neem gerust contact op om u vrijblijvend te laten informeren 
over de verschillende mogelijkheden, via tel. 088 – 206 89 10 of mail naar 
vrijwilligers.kenniscentrum@omring.nl

‘Eerst deed ik het alleen omdat ik 
van schaken hou, maar nu ook omdat 

meneer Bethlehem er zo van geniet’

‘Ik zie het niet als vrijwilligerswérk’

De 20-jarige vrijwilliger Dyon Jansen houdt van schaken. De 65-jarige  
Hans Bethlehem zit in een rolstoel en woont in Omringlocatie Lindendael  
in Hoorn. Hij is ook dol op schaken. Appeltje-eitje, oftewel zwart stuk – wit 
stuk: elke woensdagmiddag komt het schaakbord op tafel.

Aanmelden? Ga naar www.omringpas.nl/er-op-uit of bel 088 - 206 79 99

Gaat u met 
ons mee? 

Vervoer metrolstoelbus maximaal
50 pers.
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Omringwinkel in de buurt (kijk voor de actuele openingstijden op omringwinkel.nl):
Bovenkarspel - Middenweg 6a - tel. 0229 - 28 50 40
Den Helder - Baljuwstraat 7 - tel. 0223 - 65 01 25

Hoorn - Nieuwe Steen 36 - tel. 0229 - 20 68 85
Schagen - Zuiderweg 21 - tel. 0224 - 21 61 34
Texel (Den Burg)- Schoonoordsingel 44 - tel. 0222 - 31 48 87

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

Deze aanbiedingen zijn geldig tot en met 1 augustus 2019

Eropuit met Omringwinkel

Opvouw bare  
wandelstok 
In diverse uitvoeringen
Handig voor in de tas!

Rollator 
Olympos 
Dé echte buiten rollator
Maat S en M

Tas voor uw rollator, 
 rolstoel of scootmobiel 
Meer bood schappen en toch uw handen vrij

Rolstoel 2 go  
In 2 breedte maten
Lichtgewicht rolstoel, 
makkelijk mee te nemen 
in de auto.

Nú met
20%
korting!

Korting met uw Omringpas!

Nú met
20%
korting!

Vanaf € 16,95

Van € 375,- voor € 300,-

Vanaf € 37,-

Van € 400,- voor € 320,-

Nú met
20%
korting!

Voorkorting Voorpuzzelen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68 69 70

71 72

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 guitig 6 schrijfgerei 12 gehoorzaal 13 trend 15 etcetera 17 grote bijl 
19 ijdeltuit 20 wiel 22 boksterm 23 muggenlarve 25 met dank 26 inkeping 27 
evenwichtig 28 pl. in Gelderland 29 deel v.d. bijbel 31 onder andere 32 heden 34 
bijwoord 35 regio 38 vulkaanmond 41 handvat 42 strafwerktuig 43 schaaldier 46 uit 
naam van 49 zuster 50 slee 51 Openbaar Ministerie 52 voegwoord 54 paling 55 
stellage 57 langs 58 domina 59 deel v.e. viool 60 achter 61 een zekere 63 lor 64 
tongstreling 66 seconde 67 ar 69 vaartuig 71 oplettend 72 roofdier. 

Verticaal: 2 Ned. voetbalclub 3 uitroep van pijn 4 op de wijze van 5 vogel 7 
liefhebber 8 loterijbriefje 9 per dag 10 voordat 11 tropische hagedis 14 soort slang 
16 test 18 kunstzin 19 terdege 21 nauwelijks 24 getijde 30 aanwas 33 optocht 36 
insect 37 roem 39 behoeftig 40 lidwoord 43 tap 44 gemanierdheid 45 mode 46 
tamelijk 47 werelddeel 48 riv. in Frankrijk 49 deel v.e. fiets 53 naaigerei 56 
dierengeluid 62 Europeaan 63 boerenbezit 65 voertuig 66 gesloten 68 luitenant 70 
deel v.d. bijbel. 

55 7 72 23 46

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtngen
in de puzzel verborgen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters
vormen in de leesrichting de oplossing.

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

 AAFJES
 ADVISEREN
 ANIMO
 ATLETE
 AUTOMATIEK
 BUREAUBLAD
 BURGER
 CERIUM
 DEENS
 EELTIG
 EENDENKOOI
 ERFSTUK
 ESCORT
 EUROTOP
 FLAMINGO
 GENIE
 GEVOELLOOS
 GLUURDER
 GOUDA
 GRONDKABEL

 HEISA
 HELDERWIT
 HEVIG
 HINDE
 HOEDJE
 JACKET
 JOURE
 KAPEL
 KASSA
 KEERDAM
 KERNOORLOG
 KLOON
 MARINE
 MATROOS
 MORSE
 OEHOE
 ONGELUKKIG
 OPERA
 PARAAF
 PEPER

 PEULTJES
 PLAAT
 POETS
 PRINTER
 RIANT
 SCHUIM
 SENSUEEL
 SMURRIE
 SOLIST
 TARRA
 THUIS
 TISSUE
 TREND
 TUMULT
 TURBO
 VAKTERM
 VIDEOTHEEK
 VLEES
 VROOM
 ZEVENTIG

Leg alle woorden op de goede plek in de puzzel. Net als bij een legpuzzel eigenlijk. 
Eentje is er al klaargelegd. 

4 letters

 DAAD

 EBRO

 ECHO

 ETRE

 NURK

 STRO

 WERF

 IJZER

5 letters

 CHILI

 EGGER

 ETSEN

 GRIJNS

 IEDER

 NIHIL

 SEINE

 TAART

7 letters

 EMINENT

 HARPOEN

 HONGAAR

 ODORANT

 RENTREE

 ROEMEEN

 SPAGAAT

 TERMIET

9 letters

 ARRIVEREN

 BOULEVARD

 COLLECTIE

 ONTELBAAR

10 letters

 BANKWERKER

 CAPACITEIT

 CONTROLEUR

 HARDHOREND

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

✸  Eerste prijs   Twee keer twee Tempur hoofdkussens  
ter waarde van € 119,- per stuk

✸  Tweede prijs  Vier keer een DEEN bloemenbon  
ter waarde van € 25,-

✸  Derde prijs   Zes keer twee Vue filmvouchers  
ter waarde van € 22,-

Stuur de oplossing op vóór 15 augustus 2019 naar:
Omring, t.a.v. Omring zomerpuzzel
Postbus 142, 1620 AC Hoorn 
of ga naar de website om uw oplossing in te sturen
www.omringpas.nl/omring-magazine/voorpuzzelen

Puzzelen voor prijzen!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25

26 27 28

29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68 69 70

71 72

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 guitig 6 schrijfgerei 12 gehoorzaal 13 trend 15 etcetera 17 grote bijl 
19 ijdeltuit 20 wiel 22 boksterm 23 muggenlarve 25 met dank 26 inkeping 27 
evenwichtig 28 pl. in Gelderland 29 deel v.d. bijbel 31 onder andere 32 heden 34 
bijwoord 35 regio 38 vulkaanmond 41 handvat 42 strafwerktuig 43 schaaldier 46 uit 
naam van 49 zuster 50 slee 51 Openbaar Ministerie 52 voegwoord 54 paling 55 
stellage 57 langs 58 domina 59 deel v.e. viool 60 achter 61 een zekere 63 lor 64 
tongstreling 66 seconde 67 ar 69 vaartuig 71 oplettend 72 roofdier. 

Verticaal: 2 Ned. voetbalclub 3 uitroep van pijn 4 op de wijze van 5 vogel 7 
liefhebber 8 loterijbriefje 9 per dag 10 voordat 11 tropische hagedis 14 soort slang 
16 test 18 kunstzin 19 terdege 21 nauwelijks 24 getijde 30 aanwas 33 optocht 36 
insect 37 roem 39 behoeftig 40 lidwoord 43 tap 44 gemanierdheid 45 mode 46 
tamelijk 47 werelddeel 48 riv. in Frankrijk 49 deel v.e. fiets 53 naaigerei 56 
dierengeluid 62 Europeaan 63 boerenbezit 65 voertuig 66 gesloten 68 luitenant 70 
deel v.d. bijbel. 

55 7 72 23 46

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtngen
in de puzzel verborgen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters
vormen in de leesrichting de oplossing.

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

 AAFJES
 ADVISEREN
 ANIMO
 ATLETE
 AUTOMATIEK
 BUREAUBLAD
 BURGER
 CERIUM
 DEENS
 EELTIG
 EENDENKOOI
 ERFSTUK
 ESCORT
 EUROTOP
 FLAMINGO
 GENIE
 GEVOELLOOS
 GLUURDER
 GOUDA
 GRONDKABEL

 HEISA
 HELDERWIT
 HEVIG
 HINDE
 HOEDJE
 JACKET
 JOURE
 KAPEL
 KASSA
 KEERDAM
 KERNOORLOG
 KLOON
 MARINE
 MATROOS
 MORSE
 OEHOE
 ONGELUKKIG
 OPERA
 PARAAF
 PEPER

 PEULTJES
 PLAAT
 POETS
 PRINTER
 RIANT
 SCHUIM
 SENSUEEL
 SMURRIE
 SOLIST
 TARRA
 THUIS
 TISSUE
 TREND
 TUMULT
 TURBO
 VAKTERM
 VIDEOTHEEK
 VLEES
 VROOM
 ZEVENTIG

Leg alle woorden op de goede plek in de puzzel. Net als bij een legpuzzel eigenlijk. 
Eentje is er al klaargelegd. 

4 letters

 DAAD

 EBRO

 ECHO

 ETRE

 NURK

 STRO

 WERF

 IJZER

5 letters

 CHILI

 EGGER

 ETSEN

 GRIJNS

 IEDER

 NIHIL

 SEINE

 TAART

7 letters

 EMINENT

 HARPOEN

 HONGAAR

 ODORANT

 RENTREE

 ROEMEEN

 SPAGAAT

 TERMIET

9 letters

 ARRIVEREN

 BOULEVARD

 COLLECTIE

 ONTELBAAR

10 letters

 BANKWERKER

 CAPACITEIT

 CONTROLEUR

 HARDHOREND

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14
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22 23 24 25
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29 30 31 32 33 34

35 36 37 38 39 40

41 42

43 44 45 46 47 48

49 50 51 52 53

54 55 56 57

58 59 60

61 62 63 64 65 66

67 68 69 70

71 72

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het corresponderende nummer. 

Horizontaal: 1 guitig 6 schrijfgerei 12 gehoorzaal 13 trend 15 etcetera 17 grote bijl 
19 ijdeltuit 20 wiel 22 boksterm 23 muggenlarve 25 met dank 26 inkeping 27 
evenwichtig 28 pl. in Gelderland 29 deel v.d. bijbel 31 onder andere 32 heden 34 
bijwoord 35 regio 38 vulkaanmond 41 handvat 42 strafwerktuig 43 schaaldier 46 uit 
naam van 49 zuster 50 slee 51 Openbaar Ministerie 52 voegwoord 54 paling 55 
stellage 57 langs 58 domina 59 deel v.e. viool 60 achter 61 een zekere 63 lor 64 
tongstreling 66 seconde 67 ar 69 vaartuig 71 oplettend 72 roofdier. 

Verticaal: 2 Ned. voetbalclub 3 uitroep van pijn 4 op de wijze van 5 vogel 7 
liefhebber 8 loterijbriefje 9 per dag 10 voordat 11 tropische hagedis 14 soort slang 
16 test 18 kunstzin 19 terdege 21 nauwelijks 24 getijde 30 aanwas 33 optocht 36 
insect 37 roem 39 behoeftig 40 lidwoord 43 tap 44 gemanierdheid 45 mode 46 
tamelijk 47 werelddeel 48 riv. in Frankrijk 49 deel v.e. fiets 53 naaigerei 56 
dierengeluid 62 Europeaan 63 boerenbezit 65 voertuig 66 gesloten 68 luitenant 70 
deel v.d. bijbel. 

55 7 72 23 46

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtngen
in de puzzel verborgen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters
vormen in de leesrichting de oplossing.

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

 AAFJES
 ADVISEREN
 ANIMO
 ATLETE
 AUTOMATIEK
 BUREAUBLAD
 BURGER
 CERIUM
 DEENS
 EELTIG
 EENDENKOOI
 ERFSTUK
 ESCORT
 EUROTOP
 FLAMINGO
 GENIE
 GEVOELLOOS
 GLUURDER
 GOUDA
 GRONDKABEL

 HEISA
 HELDERWIT
 HEVIG
 HINDE
 HOEDJE
 JACKET
 JOURE
 KAPEL
 KASSA
 KEERDAM
 KERNOORLOG
 KLOON
 MARINE
 MATROOS
 MORSE
 OEHOE
 ONGELUKKIG
 OPERA
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 SENSUEEL
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 SOLIST
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Leg alle woorden op de goede plek in de puzzel. Net als bij een legpuzzel eigenlijk. 
Eentje is er al klaargelegd. 

4 letters

 DAAD

 EBRO

 ECHO

 ETRE

 NURK

 STRO

 WERF

 IJZER

5 letters

 CHILI

 EGGER

 ETSEN

 GRIJNS

 IEDER

 NIHIL

 SEINE

 TAART

7 letters

 EMINENT

 HARPOEN

 HONGAAR

 ODORANT

 RENTREE

 ROEMEEN

 SPAGAAT

 TERMIET

9 letters

 ARRIVEREN

 BOULEVARD

 COLLECTIE

 ONTELBAAR

10 letters

 BANKWERKER

 CAPACITEIT

 CONTROLEUR

 HARDHOREND

1 2 3 4 5 6 7

1
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Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het  
corresponderende nummer.

Horizontaal: 1 guitig 6 schrijfgerei 12 gehoorzaal 13 trend 15 etcetera 17 grote bijl
19 ijdeltuit 20 wiel 22 boksterm 23 muggenlarve 25 met dank 26 inkeping  
27 evenwichtig 28 pl. in Gelderland 29 deel v.d. bijbel 31 onder andere 32 heden  
34 bijwoord 35 regio 38 vulkaanmond 41 handvat 42 strafwerktuig 43 schaaldier  
46 uit naam van 49 zuster 50 slee 51 Openbaar Ministerie 52 voegwoord 54 paling  
55 stellage 57 langs 58 domina 59 deel v.e. viool 60 achter 61 een zekere 63 lor  
64 tongstreling 66 seconde 67 ar 69 vaartuig 71 oplettend 72 roofdier.
Verticaal: 2 Ned. voetbalclub 3 uitroep van pijn 4 op de wijze van 5 vogel 7 liefhebber  
8 loterijbriefje 9 per dag 10 voordat 11 tropische hagedis 14 soort slang 16 test  
18 kunstzin 19 terdege 21 nauwelijks 24 getijde 30 aanwas 33 optocht 36 insect  
37 roem 39 behoeftig 40 lidwoord 43 tap 44 gemanierdheid 45 mode 46 tamelijk  
47 werelddeel 48 riv. in Frankrijk 49 deel v.e. fiets 53 naaigerei 56 dierengeluid  
62 Europeaan 63 boerenbezit 65 voertuig 66 gesloten 68 luitenant 70 deel v.d. bijbel.

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

Leg alle woorden op de goede plek in de puzzel. Net als bij een legpuzzel 
eigenlijk. Eentje is er al klaargelegd.

AAFJES
ADVISEREN
ANIMO
ATLETE
AUTOMATIEK
BUREAUBLAD
BURGER
CERIUM
DEENS
EELTIG
EENDENKOOI
ERFSTUK
ESCORT
EUROTOP
FLAMINGO
GENIE
GEVOELLOOS
GLUURDER
GOUDA
GRONDKABEL

HEISA
HELDERWIT
HEVIG
HINDE
HOEDJE
JACKET
JOURE
KAPEL
KASSA
KEERDAM
KERNOORLOG
KLOON
MARINE
MATROOS
MORSE
OEHOE
ONGELUKKIG
OPERA
PARAAF
PEPER

PEULTJES
PLAAT
POETS
PRINTER
RIANT
SCHUIM
SENSUEEL
SMURRIE
SOLIST
TARRA
THUIS
TISSUE
TREND
TUMULT
TURBO
VAKTERM
VIDEOTHEEK
VLEES
VROOM
ZEVENTIG

4 letters 
DAAD
EBRO
ECHO
ETRE
NURK
STRO
WERF
IJZER

5 letters
CHILI
EGGER
ETSEN
GRIJNS
IEDER
NIHIL
SEINE
TAART

7 letters
EMINENT
HARPOEN
HONGAAR
ODORANT
RENTREE
ROEMEEN
SPAGAAT
TERMIET

9 letters
ARRIVEREN
BOULEVARD
COLLECTIE
ONTELBAAR

10 letters
BANKWERKER
CAPACITEIT
CONTROLEUR
HARDHOREND



 088 - 206 89 10    www.omring.nl

Wijkverpleging 

Onze wijkverpleegkundigen verlenen  
de zorg die u nodig heeft bij u aan  

huis. Ook voor specialistische  
verpleging en bijvoorbeeld  

nachtzorg.

Omringwinkel
Er zijn vijf Omringwinkels. In deze winkel 
helpen we u graag verder om het leven 

aangenamer te maken/te houden.  
Of het nu gaat over een nieuwe  
rollator of andere hulpmiddelen,  

u bent bij ons aan het  
juiste adres.

Behandeling 

Heeft u klachten rondom het ouder  
worden? Bij ons kunt u terecht voor 

passende zorg van de  
fysiotherapeut, ergotherapeut,  

diëtist en psycholoog.

De Zorgconsulent
Heeft u hulp nodig om de zorg voor uzelf 

of uw naaste te regelen? Dan helpt de 
Zorgconsulent van Omring u verder.  

De Zorgconsulent kent alle  
wegen en zorgt ervoor dat u  

krijgt waar u behoefte  
aan heeft.

Samen de beste 
zorg dichtbij
Omring heeft al meer dan honderd jaar haar wortels 
in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en op 
Texel. Wij zijn altijd in de buurt op het moment dat 
goede zorg of ondersteuning nodig is. Van verzorging 
tot gespecialiseerde verpleging. Van behandeling tot 
revalidatie. Zowel thuis als in een van onze 
woonzorglocaties. Van Hoorn tot en met Texel.  
We regelen het met én voor u.

Meer weten over wat we voor u kunnen betekenen? 
Neem vrijblijvend contact met ons op, we staan u graag te woord. 

Wonen met zorg 

Omring biedt u verschillende  
woonvormen voor als het thuis echt 

niet meer gaat. In één van onze 
woonzorglocaties voelt u zich  

thuis, maar wel beschermd  
en verzorgd.

Revalidatie
Op verschillende locaties bieden we 

hoogwaardig revalidatiezorg.  
Bijvoorbeeld als u geopereerd bent  

of een beroerte heeft gehad.  
Bij onze specialisten bent u in  

goede en vertrouwde  
handen.

Personenalarmering
Met Personenalarmering voelt u  
zich een stuk veiliger. Bij Omring  

kunt u de Personenalarmering  
combineren met opvolging  

door een professioneel  
hulpverlener. 

Thuisbegeleiding
Wanneer u er even niet uitkomt kunnen  
we u verder helpen. Juist bij schulden, 
verslaving, of opvoedingsproblemen  

kunt u een beroep op  
ons doen.

Omringpas
Met de Omringpas profiteert u volop 

van voordeel en gratis diensten.  
Zo krijgt u gratis krukken en een 
mooie korting op bijvoorbeeld  
uw zorgverzekering van Univé.  
Regel snel uw Omringpas en 

profiteer mee.


