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U leest in dit najaarsnummer wat 

de BuurtPas en Laurens nog meer 

voor u kunnen betekenen buiten alle 

mooie aanbiedingen. Wist u bijvoor-

beeld dat de BuurtPas een online 

klantenpanel heeft? Daar kunt ook 

u lid van worden en mooie prijzen 

winnen! En wist u dat BuurtPas een 

jaarlijkse ledendag organiseert? Hier 

leest u meer over op pagina 6.

BuurtPas is onderdeel van Laurens 

zorgorganisatie. In deze uitgave be-

steden we aandacht aan de mooie 

samenwerking van Laurens en Buurt-

Pas waardoor mensen langer, en ont-

zorgd, thuis kunnen blijven wonen in 

een Thuiszorgplusflat en het ‘Samen 

Wonen Plus’ concept. 

Wij wensen u veel leesplezier en 

staan klaar voor uw vragen of een 

gezellig praatje!

Colofon 
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tel. (010) 332 30 00 

Op werkdagen bereikbaar

van 9.00–17.00 uur.
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Kerstmarkten in Duitsland, België en Nederland
Gaat u ook gezellig een dagje mee? 

Met een comfortabele Van der Valk- 

touringcar reist u vanaf diverse op-

stapplaatsen in Nederland richting 

uw bestemming waar u omstreeks 

13.00 uur aankomt.

Wist u dat?

Niets uit deze uitgave mag, op enkele wijze dan ook, worden 

verveelvoudigd zonder voorafgaande toestemming van de 

redactie. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld 

voor eventuele druk- of zetfouten.

GEEN
RESERVERINGS-

KOSTEN

Geniet van de gezelligheid, lekkernijen 

en vele kerstartikelen die u vindt op de 

kerstmarkt. Doe hier uw kerstinkopen en 

vergeet niet een lekkere beker glühwein 

of warme chocolademelk te bestellen. 

Als de schemer valt is de binnenstad 

sprookjesachtig verlicht... een ervaring 

die u niet mag missen! Aan het begin van 

de avond vertrekken we terug richting de 

diverse uitstapplaatsen.

Wij bieden deze dagtocht aan vanaf 

€ 29,- per persoon. Met uw Buurt-

Pas betaalt u geen reserverings-

kosten van € 5,00 per boeking.

Voor meer informatie over ons dag-

tochtenaanbod belt u met Van der Valk  

Vakanties via (0172) 46 96 96 of kijk op 

www.valkvakanties.nl.
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Gezellig erop uit.



Laurens en BuurtPas voor 
extra ondersteuning

Met ‘goed voorbereid zijn’ doelt u vooral 

op het zoeken en verkrijgen van hulp wan-

neer daar behoefte aan is. Niemand kan 

voorspellen wanneer er extra hulp nodig 

is bij het zelfstandig wonen. En zo lang 

mogelijk zelfstandig wonen wilt u eigenlijk 

allemaal, zo blijkt uit het onderzoek. 

De Thuisplusflat en Samenwonen+ van 

Laurens maakt dit mogelijk. Er wordt  

samengewerkt met de woningcorporatie,  

Uit het, door velen van u ingevulde, klanttevredenheids- 
onderzoek van afgelopen januari blijkt dat ‘goed voorbereid 
zijn op wat er komen gaat’ één van de voornaamste redenen 
is om lid te zijn van de Laurens BuurtPas.

'Fijn dat we veel 
response krijgen 
van ons online 
klantenpanel!'

de zorg, welzijnspartners (voor leuke acti-

viteiten) en BuurtPas. U leest er meer over 

op pagina 6. Wilt u meer weten over de 

zorg van Laurens? Bel (010) 33 23 000 of 

kijk op www.laurens.nl.

Veel leden verwachten in de toekomst 

(meer) gebruik te gaan maken van de 

diensten van BuurtPas. Daarom is het 

belangrijk om ons assortiment zo goed 

mogelijk te laten aansluiten op uw wen-

sen. Het online klantenpanel helpt ons 

om onze diensten en producten zo op-

timaal mogelijk te laten aansluiten bij uw 

wensen. Wilt u ook meedenken? Op pa-

gina 5 leest u hoe u zich kunt aanmelden 

voor het digitale klantenpanel. 

‘Gezelligheid’ en ‘meer sociale contac-

ten’ worden veel genoemd wanneer we 

vragen naar de wensen van onze leden. 

Daarom organiseren we onder andere de 

jaarlijkse BuurtPas Ledendag en hebben 

we ook in dit magazine een bijzondere  

aanbieding voor dagtochten naar de 

mooie kerstmarkten in de december-

maand opgenomen.

Ook het ‘ontlasten van' en het ’iets te-

rug willen doen’ voor mijn mantelzorger 

wordt regelmatig genoemd als reden 

voor het BuurtPas lidmaatschap. Op  

pagina 4 van dit magazine hebben wij hier 

twee leuke ideeën voor opgenomen; een 

‘Duokappers-aanbieding’ van Mobella en  

een online seniorencollege over Neder-

lands Indië. Want BuurtPas snapt als 

geen ander dat naast het zorgen, het 

vooral ook gezellig mag en moet zijn.

Actief blijven.
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Gratis online seniorencolleges

Samen een heerlijke kappersbehandeling bij u thuis

Op donderdag 6, 13, 20 en 27 oktober 

van 19.00 tot 20.00 uur duikt u samen 

met studentdocent Casper in deze bij-

zondere geschiedenis.

Tijdens deze seniorencolleges ontdekt u 

waarom de VOC werd opgericht, hoe de 

VOC uitgroeide tot de economische mo-

tor van de Gouden Eeuw en waarom zij 

uiteindelijk geen stand kon houden. Maar 

ook leert u meer over de Franse verove-

ring van Nederland en welke keuzes de 

leiders in Den Haag, Batavia en Yogja-

karta tijdens de Indonesische Onafhan-

kelijkheidsoorlog gemaakt hebben.

 

Deze reeks zal plaatsvinden via het  

programma Zoom. Deze seniorencol-

leges zijn live, dus u kunt al uw vragen 

Altijd al meer willen weten over de VOC? 

In samenwerking met Stichting Oud Ge-

leerd Jong Gedaan (OGJG) en Stichting 

Else organiseert Laurens BuurtPas een 

gratis interactieve online collegereeks 

‘Nederlands-Indië’. 

GEWOON  

BIJ U THUIS

U BENT  
NOOIT TE  

OUD ...

De kapper aan huis doet alles wat u ook 

in een kapperszaak kunt laten doen. En 

dat tegen zeer scherpe tarieven. 

In oktober heeft onze samenwerkings-

partner Mobella een extra leuke aanbie-

ding voor u en iemand met wie u graag 

samen een kappersbeurt wilt delen: Een 

heerlijke ‘Duobehandeling’! Gezellig met 

uw (klein) kind, vriendin, partner, buur, fa-

milielid, mantelzorger of wie u maar wilt. 

Een thuiskapper van Mobella is altijd ge-

diplomeerd en heeft minimaal vier jaar 

kapsalonervaring. U krijgt de kwaliteit 

van de kapsalon, maar dan in de comfort 

van uw eigen woning.

Samen piekfijn en voordelig gekapt, 

want bij elke kleuring (vanaf € 25,40) 

die u boekt krijgt de 2e persoon een 

knipbeurt voor slechts € 10,-. 

Waar wacht u nog op? Bel snel naar 

(088) 1000 100 of mail naar afspraak@

mobella.nl

stellen aan studentdocent Casper. 

U ontvangt van ons een e-mail met  

hierin de zoomlink en een handlei-

ding Zoom. Ook is er tijdens het 

eerste seniorencolleges een hulplijn 

aanwezig voor technische onder-

steuning. Wilt u graag meedoen? 

U kunt zich kosteloos opgeven via 

buurtpas@laurens.nl. Het is meer 

dan de moeite waard!

Sinds 2014 organiseert OGJG col-

leges aan senioren, gegeven door 

studenten. Zij bereiken zo duizen-

den senioren per jaar. Tijdens de 

interactieve seniorencolleges gaan 

studenten in gesprek met senioren 

over uiteenlopende onderwerpen, 

halen ze herinneringen en kennis 

op, en delen ze ervaringen. Onder 

het motto Persoonlijke groei is niet 

afhankelijk van leeftijd.

Niet door weer en wind. En geen tijdver-

lies. Onze kappers komen gewoon bij u 

thuis en het is nog voordelig ook. Knip-

pen, verven, kleuren en watergolven.  
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BuurtPas klantenpanel bestaat 4 jaar!

Zeer geslaagde BuurtPas Ledendag 2022

Mede door ons online klantenpanel heb-

ben wij de afgelopen jaren tal van nieuwe 

diensten en producten kunnen aanbieden 

en onze dienstverlening verbeterd. Daar 

zijn wij de leden reuze dankbaar voor!

Wat doet ons klantenpanel nou eigenlijk? 

Als lid denkt u mee over de dienstverle-

ning van BuurtPas. Voor nu en in de toe-

komst. Gewoon thuis met een computer 

en internetaansluiting. U krijgt 3 à 4 keer 

WIN EEN  

TEGOEDBON

VAN € 50

TOT  
VOLGEND 

JAAR!

per jaar een linkje op uw e-mailadres en 

vult de vragenlijst in wanneer het u uit-

komt. De beste tip wordt beloond met 

een leuke prijs.

Het digitale klantenpanel telt nu bijna 80 

leden. Heeft u toegang tot internet en 

lijkt het u ook leuk om mee te denken? U 

bent meer dan welkom. Het honderdste 

lid dat zich aanmeldt, wint een tegoed-

bon naar keuze van € 50,-.

Niet iedereen heeft een computer of is met 

internet bekend. Maar misschien heeft u 

iemand in uw omgeving die het gezellig 

vindt om dit samen met u te doen? 

U meldt zich aan door een mail te 

sturen naar buurtpas@laurens.nl 

met als onderwerp ‘Online Klanten-

panel’. We hopen u snel te verwel-

komen!
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Uitgelicht.

Wat hebben we geboft! Op 15 juni was 

het gelukkig schitterend weer. Met 130 

BuurtPasleden hebben wij onder een 

lekker zonnetje in de middag genoten 

van een rondvaart van Van der Valk Va-

kanties. We zijn langs polders en molens 

door het prachtige Groene Hart gevaren. 

Met drie volle touringbussen zijn we van-

af de verzamel- en opstapplaats Capel-

sebrug naar Alphen aan de Rijn gereden 

waar wij aan boord zijn gegaan. Tij-

dens de rondvaart is er goed voor ons 

gezorgd. Maar liefst vier rondes high 

tea, met gebakjes, pasteitjes en allerlei 

lekkernijen kwamen langs. Daar werd 

enorm van genoten. Maar zeker ook van 

de gezelligheid en van elkaar! 

Tijdens de boottocht werd er ook een 

calorieënspel gespeeld, waarbij deelne-

mers moesten raden hoeveel calorieën 

de maaltijden van onze partner Food 

Connect (die binnenkort Maaltijd Thuis 

heet, zie pagina 7) bevatten. Dat bleek 

best ingewikkeld, maar erg leuk, want 

er waren mooie prijzen te winnen, aan-

geboden door BuurtPas, Van der Valk 

Vakanties, Maaltijd Thuis en de Vegro. In 

het interview op de volgende pagina met 

mevrouw Fonk leest u meer over deze 

BuurtPas Ledendag. Tot volgend jaar!



Op de Ledendag in gesprek met 
Mevrouw Fonk–Blokzijl

Delfshaven. Ze heeft twee kinderen en 

drie kleinkinderen die ze gelukkig met 

regelmaat ziet. Thea is een positief ge-

stemde dame die graag anderen helpt en 

vooral gezellige dingen doet. 

We zijn benieuwd waarom Thea lid is van 

BuurtPas. Eigenlijk is haar man pashou-

der, maar iedereen op hetzelfde adres 

mag gebruik maken van de voordelen en 

diensten van de BuurtPas, dus zij ook. 

Thea’s man is sinds 2019 lid en eigenlijk 

hebben zij de pas aangeschaft met het 

idee van: ‘Wie weet, kan het ooit van pas 

komen’. Zij maken nog niet veel gebruik 

van de diensten die zelfstandig wonen 

ondersteunen, omdat dat nog niet echt 

nodig is. Wel maken ze gebruik de col-

lectieve Zilveren Kruis zorgverzekering 

en besparen zo vele euro’s per jaar.

Als mevrouw nadenkt over de toekomst 

denkt ze misschien wel gebruik te gaan 

maken van de pedicure aan huis en de 

maaltijden aan huis service. Maar wel 

pas op het moment dat ze niet meer kan 

koken. Want nu staat het echtpaar Fonk 

nog lekker samen in de keuken. Zij gaan 

zeker naar de volgende Ledendag als 

dat uitkomt. Thea vat de dag samen als  

‘super gezellig en super georganiseerd’. 

En dat horen we graag!

Op de Ledendag maken we al va-

rend een ontspannen praatje met de 

75-jarige mevrouw Thea Fonk–Blok-

zijl. Samen met haar man woont zij 

in een appartement in Rotterdam 

Maak kennis met de Thuisplusflat en SamenWonen+
Vorig jaar opende de Thuisplusflat van 

Laurens in Ommoord. Inmiddels zijn er vijf 

vergelijkbare flats in de gemeente Rotter-

dam (Groot IJsselmonde, Hoogvliet, Be-

verwaard, Ommoord en Prinsenland/Het 

Lage Land) waar andere zorgorganisaties 

op een vergelijkbare wijze ‘ontzorgen’.

De Thuisplusflat is een manier van wonen 

waarmee de gemeente Rotterdam het gat 

tussen zelfstandig wonen en het verpleeg-

huis wil dichten. In de flat wonen ouderen 

zelfstandig waarbij zorg, ondersteuning 

en voorzieningen dichtbij zijn. Zorg, wel-

zijn en wonen worden zo door een vast 

zorg- en ondersteuningsteam met elkaar 

verbonden. Daarnaast worden er diverse 

(welzijns) activiteiten aangeboden, zodat 

bewoners elkaar kunnen ontmoeten en 

bijvoorbeeld samen kunnen eten. 

Uiteraard is ook BuurtPas bij de Thuis-

plusflat betrokken. Zo kunt u langer en 

gezonder thuis blijven wonen! 

LANGER  
THUIS

Heeft u interesse in de Thuisplus-

flat? Wilma Rikkers van MaasWo-

nen (010) 407 07 04 (dinsdag t/m 

vrijdag van 8.30 -12.30 uur) vertelt 

u hier graag meer over.

De Thuisplusflat woonvorm is erg succes-

vol. De betrokken partijen werken nauw 

samen en het ‘signaleringsoverleg’ helpt 

om behoeften en problemen van bewo-

ners te benoemen en echt aan te pakken. 

Wij zijn trots dat deze manier van samen-

werken in verschillende woongebouwen 

waar Laurens zorg levert ook verder 

wordt voortgezet onder de naam Samen-

Wonen+. 
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Puzzel mee en maak kans op een beautybon (t.w.v. € 50,-). 

Stuur uw oplossing op vóór 1 december 2022 o.v.v. ‘Buurtpas-

puzzel september 2022’ per e-mail naar buurtpas@laurens.nl 

of per post naar Laurens BuurtPas, Antwoordnummer 90069, 

3009 VB Rotterdam.

Puzzel en win!

Bereikbaar voor iedereen
Lekker, gezond  
en gevarieerd eten 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met hetzelfde getal.

Horizontaal: 1  lange jongen 6 handig 12 spleet 13 begrip 14 streektaal 17 

blindenschrift 19 sullig persoon 20 handgreep 22 een weinig 23 karwei 25 greppel 

27 deel v.h. been 28 heftige beweging 30 niet overvloedig 32 omheinde tuin 33 

soort hert 35 hoofdstad van Japan 37 gewelddadig persoon 40 huidknobbeltje 42 

welpenleidster 44 groot natuurbos 46 paling 48 vrouw van Adam 50 verenwissel 

51 werkplaats 54 herkauwer 57 naar omlaag 58 pro 59 dagtekenen 60 tijdvak.

Verticaal: 1 cijferpuzzel 2 planeet 3 troef negen 4 kleur 5 etcetera 7 hooghartige 

houding 8 eerste man 9 koordans 10 splitsing 11 tuingerei 15 mager 16 vertaler 

17 afgebroken stuk 18 dakbedekking 21 onderofficier 24 houten afscheiding 25 

hoofdstad van Bulgarije 26 gewichtsaftrek 27 deel v.e. vis 29 dierenverblijf 31 

mannelijke hond 34 slagwapen 35 aangeboren gave 36 berggeel 37 tijdschrift 

38 stierenvechter 39 druk v.e. boek 41 knaagdier 43 en volgende 45 tijdstip 47 

melkklier 49 liefdesgod 52 watering 53 glorie 55 wees gegroet 56 populaire groet.

Food Connect heeft een nieuwe naam: 
Maaltijd Thuis! Met een nieuwe, frisse 
uitstraling onder de vlag van Albert Heijn.

Verder verandert er voor u niets: De maaltijden worden 

als vanouds in eigen keuken bereid. Met verse ingredi-

enten en dezelfde kwaliteit. Dezelfde bekende gezichten 

bezorgen op hetzelfde tijdstip en u stelt uw eigen maaltij-

den samen. Lekker vertrouwd, voor zorgeloos genieten!

Bij Albert Heijn geloven ze dat lekker, gezond en gevari-

eerd eten heel belangrijk is. Hun missie is: samen beter 

eten bereikbaar maken. Voor iedereen: ook voor diegene 

die net een beetje extra hulp en aandacht nodig heeft. 

Daar sluiten de verse maaltijden en persoonlijke service 

van Maaltijd Thuis goed op aan.

Wilt u de maaltijdservice van Maaltijd Thuis vrij-

blijvend proberen? Bestel dan een proefpakket 

van drie maaltijden voor € 15,- of vijf maaltij-

den voor € 20,-. De proefpakketten worden gratis 

thuisbezorgd. Als lid van Laurens Buurtpas betaalt 

u bovendien geen bezorgkosten (t.w.v. € 2,99 per 

bezorging) op uw vervolgbestellingen.

Bestellen kan door te bellen naar (0888) 10 10 10 of via 

www.laurens.uwmaaltijd.nl.

Veel puzzelplezier!
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34 19 31 11 26 6 36 20 33 45

Met aandacht 
bereid, 
met liefde 
gebracht. 

Lekker eten.



De rollen zijn nu omgedraaid
‘Als ze niet opneemt, denk ik meteen: ze 

zal toch niet gevallen zijn?’ Het komt vaak 

voor dat Heleen (43) in lichte paniek naar 

haar moeder scheurt: ‘Met kerst zei ik dat 

ze niet op het trappetje moest staan om 

de kerstboom te versieren. Vervolgens 

kom ik hier en ligt de boom omver, over-

al ballen en banjert mijn moeder verward 

door de kamer. Ik had nog nooit zo’n gro-

te hoofdbult gezien.’

‘Bij het ziekenhuis zeiden ze dat ze rustig 

aan moest doen. Maar de dagen daar-

na stapt ze gewoon weer op de fiets.’ 

Heleen vindt die eigenwijsheid niet altijd 

leuk: ‘Op een gegeven moment word ik 

ook echt boos.’ 

Mantelzorg: 1 verhaal met 2 kanten
Anneke heeft steeds meer zorg nodig. Haar dochter  
Heleen is alleenstaande moeder en heeft een drukke baan. 
De 2 kanten van mantelzorg.

Niet meer onafhankelijk
‘Ouder worden vind ik ab-so-luut niet 

leuk’, zegt Anneke (75). ‘Het ergste vind 

ik dat je niet meer meedraait in de maat-

schappij.’ Vroeger stond ze er, als suc-

cesvol kunstenaar, middenin. ‘Ik ben veel 

met mijn handen bezig geweest’, zegt ze. 

Nu gaat dat niet meer. 

‘Het is fijn dat mijn dochter nu in de buurt 

woont’, zegt Anneke. Niet alleen omdat 

hulp dichterbij is, ook omdat ze haar 

kleinzoon nu vaker ziet. Anneke is zich 

bewust hoeveel ze op Heleen steunt. 

Daar maakt ze zich vaak zorgen over. ‘Ze 

heeft haar zoontje en haar werk, maar zij 

heeft ook haar rust nodig.’ Zelf heeft ze 

ook voor haar eigen moeder gezorgd. 

Hoewel ze de situatie van toen ‘natuurlijk’ 

noemt, vindt ze het lastig om de hulp van 

haar dochter te accepteren. ‘Ik wil haar 

niet tot last zijn.’

Balans
Na ruim 3 jaar hebben Heleen en Anneke 

de balans gevonden. Een vriendin van An-

neke helpt regelmatig en eens per week 

komt er hulp aan huis. ‘Ik vind het fijn om 

er voor mijn moeder te zijn, want ze heeft 

ook altijd goed voor mij gezorgd.’ Zegt 

Heleen. Het fijnste? Dat ze samen nog al-

tijd zoveel kunnen lachen.

Zorgcoach en 
mantelzorgwijzer
Bent u net als Heleen mantelzorger? 

Dat kan veel van u vragen. Zilveren 

Kruis denkt net als BuurtPas graag 

mee over hoe mantelzorg past in uw 

leven. Waar moet u beginnen? 

U kunt de Zilveren Kruis Zorgcoach 

bellen voor advies (071) 365 20 40 

van maandag t/m vrijdag 8.00 - 18.00 

of op de Zilveren Kruis site de mantel-

zorgwijzer raadplegen. Ook kunt u op 

www.buurtpas.nl/mantelzorg kijken 

welke aanbiedingen er nog meer voor 

u zijn op het gebied van mantelzorg.


