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Kleuren maken de 
kleren
“Wat een leuke trui heb je aan.” Die 
opmerking wil iedereen vaker horen! 
Het geheim zit ‘m vaak in de kleur 
van uw kleren. In maart organiseert 
Omring de eerste workshop 
kleurenanalyse en -advies. Aan de 
hand van kleurstroken blijkt wat kleur 
doet met uw huid, ogen en haar. Ook 
laten we zien hoe u het beste kleuren 
kan combineren in uw kleding. Wilt 
u meer informatie over deze nieuwe 
workshop? Bel met 0900 – 5 206 706 
of mail naar omringpas@omring.nl. 

Een website 
speciaal voor u!
Bijna is het zover. De speciale 
website voor mensen met een 
Omringpas is eind februari klaar. Op 
www.omring.nl/omringpas vindt u 
onder andere alle kortingen die u 
krijgt. De data van cursussen, beurzen 
en evenementen staan erop, en veel 
informatie over hulpmiddelen. U kunt 
bovendien live chatten met een van 
onze Omringconsulenten. Kortom, 
een site met boordevol interessante 
informatie met wat u kunt doen met 
uw Omringpas en wat Omring voor u 
kan betekenen. Neem eind februari 
eens een kijkje en laat ons weten wat 
u ervan vindt!

Nieuw:
korting
op
schoenen

M et uw Omringpas krijgt 
u bij de schoenenwinkels 
van Peter Koelemeijer in 

Spanbroek en Kerkhofschoenen 
in Anna Paulowna 10% korting bij 
aankoop van een paar schoenen  
uit hun uitgebreide collecties.  
De korting geldt niet voor  
lopende aanbiedingen. Voor  
meer informatie zie  
www.schoenmodekerkhof.nl en  
www.peter-koelemeijer.nl. 

Altijd EHBO-tips 
op zak
De EHBO-app zou iedereen eigen-
lijk op zijn telefoon moeten hebben 
staan. Met deze applicatie voor een 
smartphone weet u namelijk direct 
wat u moet doen bij ongevallen. 
Deze app van het Rode Kruis geeft 
maar liefst hulp bij 58 verschillende 
ongelukken. Er worden zeer duide-
lijke instructies gegeven. Daarnaast 
laat hij de dichtstbijzijnde EHBO-post 
zien en staat direct in verbinding met 
de hulpcentrales. De app is gratis te 
downloaden op uw smartphone. 

Dieetadvies in 
basisverzekering 
Gezond eten en drinken is 
voor iedereen anders. Voor de 
één betekent het aansterken en 
aankomen in gewicht. Voor de ander 
betekent het juist overtollige kilo's 
kwijtraken of vervelende maag- 
en darmklachten verminderen. 
Per 1 januari 2013 is dieetadvies 
opgenomen in de basisverzekering.  
U heeft per kalenderjaar recht op  
3 uur. Onze diëtisten houden 
spreekuur op verschillende plaatsen 
in de regio. Ook een huisbezoek 
of afspraak buiten kantooruren is 
mogelijk. Kijk voor meer informatie 
op www.omring.nl/dietist of  
bel 0900 - 5 206 706.

prikbord
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M et deze stelling ben 
ik het oneens. Het 
mag in een beschaafd 
land niet zo zijn dat je 

geen zorg meer kunt krijgen als je 
het echt nodig hebt. Toch verandert 
er wel veel in Nederland. Je krijgt 
straks niet meer zo makkelijk zorg 
en hulp als een paar jaar geleden. 
Eerst moet je zo veel mogelijk zelf 
doen of met hulp van familie of 
bekenden. Lukt het echt niet meer, 
dan kun je een beroep doen op 
professionele zorg. Omring gaat 
 

mee met die maatschappelijke 
ontwikkeling. Omring helpt bij het 
zelf organiseren en zelf doen. Wij 
versterken de eigen mogelijkheden 
van onze cliënten en hun omgeving. 
Wij noemen dat ontzorgen. Wij  
maken mensen dan minder  
afhankelijk van zorg. En als u zorg 
nodig hebt, dan zijn we er. Vanzelf-
sprekend en met liefde. 

Victor van Dijk 
Voorzitter Raad van Bestuur Omring

‘Als ik straks zorg nodig heb, moet ik alles zelf doen’

De Stelling:
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OppasseN

Oppasoma 
(m/v) gezocht 
De kosten voor 
kinderopvang 
nemen flink toe. 
Opa’s en oma’s 
springen vaak bij 
om hun kinderen 
uit de brand te 
helpen. Maar dan? 
Wie bepaalt de 
opvoedregels en is 
zo’n vaste oppasdag 
altijd leuk?

Jan (70) en Trix van Lier (68)
hebben twee kleinkinderen 
van 8 en 4 jaar.

‘We zijn blij 
als we ze zien, 
maar ook als we 
weggaan’
 
“We hebben nooit kunnen bedenken 
hoe overweldigend het is als je opa 
en oma wordt. In het begin zorgden 
we twee vaste dagen per week voor 
ons eerste kleinkind. Dat hebben we 
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leveNsfase

14%  
van de ouders zegt 
dat hun kinderen bij 
opa en oma meer 
snoep krijgen dan 
thuis. Geen van de 
grootouders is het 
daarmee eens. 
Bron: onderzoek OOK

Bijna 60%  
van de groot ouders 
past één of meerdere 
dagen in de week op 
de kleinkinderen.

een jaar lang gedaan. Bij ieder ge-
luidje stonden we naast zijn bed. Stel 
dat er iets aan de hand was! Als je 
ouder wordt, zie je veel meer gevaar 
in dingen. Dat hadden we vroeger 
met ons eigen kind veel minder. Na 
een jaar zijn we teruggegaan naar 
één oppasdag, omdat we het toch 
wel zwaar vonden. Inmiddels is er een 
tweede kleinkind bij gekomen. Als ze 
in de vakanties willen komen logeren, 
hebben we ze het liefst apart. Dat is 
een stuk rustiger.”  

5.00 opstaan 
“We rijden nu ’s ochtends voor de 
file in anderhalf uur naar hun huis toe, 
zodat onze dochter en schoonzoon 
op tijd naar hun werk kunnen. We 
zorgen die dag voor de kleinkinderen 
en maken het avondeten alvast klaar. 
Aan het einde van de dag zijn we 
moe en laten we het gezin vrij snel 
alleen. Het is een beetje een tegen-
strijdig gevoel. Het is heerlijk om 
onze kleinkinderen te zien, maar het 
is ook heerlijk om naar huis te gaan. 
En morgen mis je ze weer.” 

Regels 
“Soms hebben we weleens onenig-
heid met de kinderen over wat wel 
of niet mag. De oudste kijkt bijvoor-
beeld naar tv-programma’s die wij 
best wel gewelddadig vinden. Hun 
ouders zijn daar soepeler in dan wij. 
Als wij op de kinderen passen, gelden 
in principe onze regels. Maar we 
bespreken het altijd wel eerst met 
beide ouders. Over het algemeen zijn 
we terughoudend. We zullen niet snel 
zeggen dat er iets aan de opvoeding 
niet deugt. Het zijn hun kinderen, niet 
die van ons.”

Henk (66) en 
Rens Goedkoop (68)
hebben vijf kleinkinderen van 11, 9, 8, 
3 en 1 jaar.

‘Soms schiet ik 
weleens uit mijn 
slof. Dan maar 
geen lieve oma’
“Afgelopen zomer waren de klein-
kinderen drie weken achter elkaar bij 
ons. Eerst de twee kinderen van onze 
jongste dochter en daarna twee van 
onze oudste dochter. Dat is hartstikke 
leuk, maar ook vermoeiend. Doordat 
we ver van onze kinderen vandaan 
wonen, kunnen we niet even een mid-
dag of avond oppassen. We houden 
dus rekening met de schoolvakanties, 
zodat de kleinkinderen dan bij ons 
kunnen komen logeren.”

Thuis voelen
“Behalve dat het gezellig is, is onze 
hulp in de vakantie ook wel nood-
zaak. Omdat de kosten voor kinder-
opvang zijn gestegen, hebben onze 
beide dochters de vakantieopvang 
opgezegd. Dit bespaart ze veel geld 
en daarnaast vinden de kleinkinderen 
het bij ons ook veel leuker. Doordat 
ze vaak lang komen logeren, voelen 
ze zich ook echt thuis bij ons. Maar 
dat betekent dat ze zich daar ook 
naar gedragen. Met alles wat daarbij 
hoort, dus ook ruzie maken onder-
ling. Dat vinden we soms lastig. In 
de opvoeding zijn we wat minder 
streng dan destijds met onze eigen 
kinderen. Maar als het te gek wordt, 
worden we weleens kwaad, hoor.”

Uit onderzoek 
blijkt dat het oppassen 
door de grootouders  
ook andere positieve 
kanten heeft. Later, 
wanneer de klein- 
kin deren groot zijn,  
staan ze ook vaker voor 
opa en oma klaar.
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OppasseN

Olga Heemskerk (66)
heeft twee kleinkinderen van 10 en 
5 jaar.

‘Toen ik verliefd 
werd, wilde 
ik geen vaste 
oppasdag meer’
 

“Ik heb altijd aangegeven graag een 
vaste dag te willen oppassen. Negen 
jaar lang heb ik dat ook gedaan. Toen 
mijn eerste kleinkind werd geboren 
ging ze twee dagen naar de crèche, 
haar ouders namen ieder één dag 
voor hun rekening en ik ook. Het is 
erg leuk om vanaf jongs af aan een 
band op te bouwen met je kleinkinde-
ren. In het begin kwam mijn klein-
dochter bij mij thuis. Dan gingen we 
lekker samen zwemmen of naar het 
park. Maar sinds ze naar school gaat 
en er een zusje is bijgekomen, pas ik 
bij hen thuis op.”

Kink in de kabel 
“Toen ik vier jaar geleden longkanker 
kreeg en na een operatie flink moest 
herstellen, heb ik het oppassen 

tijdelijk moeten stopzetten. Ik vond 
het erg lastig en vervelend voor mijn 
dochter om toen niet te kunnen hel-
pen. Haar tweede kindje maakte als 
baby een moeilijke tijd door en huilde 
's nachts veel, waardoor ze weinig 
sliepen. Ik had mijn dochter toen heel 
graag willen bijstaan, maar kon dat 
niet omdat ik ziek was. Ze heeft veel 
zelf moeten doen, zonder mijn hulp. 
Dat was zwaar voor haar, ook omdat 
ze tegelijkertijd zowel zorgen voor 
haar kind als voor haar moeder had.” 

Verliefd 
“Vorig jaar kreeg ik een nieuwe  
relatie en wilde ik dolgraag met  
hem langere tijd naar het buitenland. 
Op zo´n moment kun je natuurlijk  
niet van de ene op de andere dag  
je vaste oppasdag opzeggen. Maar 
mijn dochter had er alle begrip voor. 
De jongste gaat nu een dagje extra 
naar de opvang en de oudste kan  
inmiddels ook al na school alleen 
thuis zijn of ze gaat mee met een 
vriendinnetje. Nu ik geen vaste  
oppasdag meer heb, moeten we  
wat meer plannen. Soms zeg ik 
ook weleens ´nee´ als ik zelf al een 
afspraak heb staan. Dan voel ik me 
wel bezwaard. Maar mijn dochter 
zegt dan altijd meteen: 'Geeft niet 
hoor mam, ik regel wel iets anders.' 
Ze moet me dus op tijd bellen, dat 
weet ze.”

Speciaal voor 
opa en oma
Wilt u andere ervaringen van 
grootouders lezen of handige 
tips ontvangen? Het tijdschrift 
OOK is er speciaal voor opa’s 
en oma’s. Met leuke interviews, 
opvoedtips en informatie die 
u goed kunt gebruiken tijdens 
het oppassen.  
www.tijdschrift-ook.nl

Samen op stap
Een dagje uit met de kleinkin-
deren of leren hoe u ze kunt 
ondersteunen in het dagelijks 
leven? Omring selecteerde een 
leuke activiteit en een cursus 
voor u met korting!

•  Lekker spetteren Wat dacht 
u van heerlijk zwemmen? 
Bijna ieder kind houdt ervan 
en het is gezond voor jong 
en oud. Met uw Omringpas 
krijgt u korting op doelgroep 
zwemmen, zoals ouder-en-
kind zwemmen in zwem- 
baden in Den Helder,  
Schagen en Hoorn. Kijk voor 
meer informatie over kortin-
gen op www.omring.nl.

•  Kanjertraining Deze cursus 
is bedoeld voor kinderen 
die thuis en/of op school 
niet lekker in hun vel zitten. 
Kinderen leren om positiever 
en met meer zelfvertrouwen 
naar zichzelf en anderen 
te kijken. Ouders leren 
hoe zij hun kind hierbij het 
beste kunnen begeleiden. 
U ontvangt € 16,50 korting 
op de cursus Kanjertraining. 
Voor meer informatie kunt u 
terecht op www.omring.nl. 



TE HUUR: WOONZORGAPPARTEMENTEN

Naast zorgcentrum Nicolaas in Lutjebroek staat woonzorg- 
complex ‘Azaleastaete’. Dit statige nieuwe gebouw, met 27  
appartementen, is het ‘bruisende hart’ voor zelfstandig wonen 
met zorg en welzijn dichtbij. 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met:
Steenveste B.V. - Telefoonnr: 0229 281870 - E-mail: service@steenveste.nl

Breed aanbod scootmobielen 
bij Omringwinkel en De Dijk
Overweegt u de aanschaf van een scootmobiel? De Omringwinkel biedt een 
breed aanbod scootmobielen in samenwerking met De Dijk Scootmobielen.

De mooiste modellen, de juiste instructie en de beste service. 
Kom naar één van onze winkels voor deskundig advies.

www.omring.nl www.dedijkbv.nl

De Omringwinkel bij u in de buurt:
Bovenkarspel, Middenweg 6A

Hoorn, Nieuwe Steen 36
Schagen, Rensgars 1

Den Helder, Prins Hendriklaan 2
Texel, Schoonoordsingel 44 Den Burg

Showroom De Dijk
De Dolfijn 23 in Enkhuizen

(het pand van de Renault dealer) 
Tel. 0228 - 35 30 56

Winteraanbieding!  
GratiS warmtekleed, t.w.v. € 114,95 bij aanschaf van een scootmobiel.
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februari
07  Rollatorspreekuur

Locatie: woonzorglocatie 
Overvest in Enkhuizen van 9.30 
tot 11.30 uur.

09 Fiets- en wandelbeurs 
Een beurs met de beste routes, 
de nieuwste materialen en 
mooiste bestemmingen op 
fiets- en wandelgebied. 
Locatie: Amsterdam RAI. 

13  Care for Women 
consult 
Locatie: Hoorn. 

18  Voorlichting domotica 
In het kenniscentrum van 
adviesgroep van Schaik in 
Winkel (Winkelerzand) kunt u 
kennis maken met vele 
hulpmiddelen die er zijn om zo 
lang mogelijk zelfstandig te 
kunnen blijven wonen. 
Aanmelden bij Peter 
Couwenhoven van de ANBO, 
0226-413019. 

20  Negenmaandenbeurs 
Op deze beurs in de 
Amsterdam RAI vindt u alles op 
het gebied van zwangerschap 
en baby's. Dé plek voor oma’s 
en opa’s om met (aanstaande) 
jonge ouders naar toe te gaan. 

25  Rollatorspreekuur 
Locatie: woonzorglocatie 
Almere in Opperdoes van 
9.30 tot 
11.30 uur. 

januari
08 Rollatorspreekuur 

Is uw rollator veilig? Laat uw 
rollator keuren in woonzorg-
locatie De Oever in Spierdijk 
van 9.30 tot 11.30 uur. 

09  Care for Women 
consult  
Tijdens dit consult 
beantwoordt de specialiste al 
uw vragen over hormonen op 
het gebied van menstruatie, 
zwangerschap, PMDD, de 
overgang, osteoporose, hart- 
en vaatziekten. Locatie: Hoorn. 

15   Care for Women 
consult 
Locatie: Den Helder. 

25 Reiki 1 
U leert tijdens deze Reikicursus 
in 2 dagen hoe u uzelf en 
anderen een Reikibehandeling 
kunt geven. Locatie: 
Oostwoud.

25  Rollatorspreekuur
Locatie: woonzorglocatie 
Sweelinckhof in Wognum van 
9.30 tot 11.30 uur. 

25 Nationale  
 Gezondheidsbeurs 
 Dé grootste consumenten- 
 beurs op het gebied van   
 gezondheid en een gezonde   
 leefstijl. Locatie: Jaarbeurs   
 Utrecht.

KALEnDEr
maart
07  Rollatorspreekuur

Locatie: woonzorglocatie 
Liornehuis in Hoorn van 09.30 
tot 11.30 uur.

08 Reiki 1
U leert tijdens deze Reiki-
cursus in 2 dagen hoe u uzelf 
en anderen een Reikibehan-
deling kunt geven. Locatie: 
Oostwoud. 

13  Care for Women 
consult 
Locatie: Hoorn. 

16  Open dag van de 
Zorg 
U kunt op deze 
dag kennis maken 
met onze woon- 
locaties. Er zijn 
rondleidingen, een 
informatiemarkt en 
natuurlijk staat er een 
kopje koffie voor u klaar 
in het restaurant.

 

 

21  Rollatorspreekuur
Locatie: woonzorglocatie 
Rigtershof in Grootebroek van 
9.30 tot 11.30 uur.

jan feb

feb

feb

feb

feb

feb

mrt

mrt

mrt

mrt

mrt

jan

jan

jan

jan

jan
27

Voor meer informatie kijk op www.omring.nl 

'Zij beantwoordde 

al mijn vragen over 
de overgang'

Laat uw rollator 
gratis keuren en 

checken op veiligh
eid.

tm

24
tm

10
tm
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Vraag het
Petra & Monique
De Omringconsulenten 
helpen u bij vragen over zorg, 
welzijn en wonen. 

Ik zit in een rolstoel  
en heb zorg nodig. Hoe 
regel ik mijn vakantie? 

Binnen en buiten Nederland zijn diverse ge-
schikte accommodaties voor een zorgeloze 
vakantie voor mensen die zorg nodig hebben. 

De aangepaste hotels en bungalowparken zijn ruim 
opgezet en vaak al ingericht met bijvoorbeeld hoog-
laagbedden. We kunnen samen met u kijken naar het 
aanbod in de regio van uw keuze.  
 
U kunt kiezen voor groepsvakanties, maar ook voor 
een individuele reis. Er zijn zelfs actieve reizen in het 
buitenland mogelijk, zoals zeilen of een safaritocht. 
Een van de Omringconsulentes kan dit thuis met u 
bespreken, maar we kunnen de vrijblijvende informa-
tie ook toesturen.  
 
Als u thuis al zorg heeft, dan is dit op vakantie- 
adressen in Nederland vaak vrij eenvoudig te  
organiseren. De indicatie die u heeft en de zorg  
die u ontvangt van uw eigen zorgorganisatie worden 
tijdelijk overgegeven aan de vakantiezorgleverancier. 
De Omringconsulent kan hierbij helpen.  
 

Monique

Mijn moeder woont  
alleen. Hoe kan ik  
zorgen dat er in geval 
van nood iemand naar 
haar toe gaat?

Personenalarmering kan de oplossing zijn! Uw 
moeder krijgt een alarmknop, die zij om haar 
nek of pols kan dragen. Daardoor kan ze overal 

in huis dag en nacht hulp inroepen, ook als ze niet 
in de buurt van de telefoon is. Zodra ze op de knop 
drukt, wordt er contact gelegd met de centrale. Die 
belt de personen die u aangegeven heeft, bijvoor-
beeld uzelf of een van de buren. Is er niemand die 
snel ter plaatse kan zijn, dan kunt u ook kiezen voor 
professionele hulp van Omring. 
 
De aansluiting wordt binnen 10 werkdagen geregeld 
en bij spoedaanvragen binnen 3 werkdagen. 
De kosten bedragen € 19,50 als u zelf de achter-
wacht regelt en € 25,50 per maand als Omring  
ingeschakeld kan worden. Het aansluiten kost  
eenmalig € 55,-. De Omringpas geeft € 20,- korting 
op de aansluitkosten en 10% korting op het  
(eventueel) benodigde sleutelkluisje. 
 

Petra

Heeft u ook 
een vraag?
Mail dan naar 
Omringconsulent@
omring.nl of bel 
0900 - 5 206 706. 
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DOssIer gezOND

Alles over  
cholestorol
Over cholesterol doen de wildste 
verhalen de ronde. Maar hoe zit 
het nu precies? Wanneer is het 
slecht en wanneer is het goed? 
En hoe kunt u zelf uw cholesterol 
aanpakken?

W
 
at is  
cholesterol? 
Cholesterol bestaat 
uit vetachtige bol-

letjes. Het lichaam maakt ze voor 
98% zelf aan, voornamelijk in de lever 
maar ook een beetje in de bijnieren, 
darmen en geslachtsorganen. Uit vet-
tig voedsel wordt eveneens choleste-
rol gehaald.

Is het nou echt altijd 
verkeerd? 
Nee! Sterker nog, het is noodzake-
lijk. Zonder cholesterol kan niemand 
goed functioneren. Het zorgt ervoor 
dat het lichaam gal, celwanden, 
bepaalde hormonen en vitamine D 
produceert. Een van de belangrijkste 
functies van cholesterol is bovendien 
afvalstoffen in het lichaam opruimen. 
Het is dus ook een soort vuilnisop-
haaldienst. 

Hoe werkt dat?
Vet kun je niet oplossen in water. Zo 
is het ook met cholesterol. Om het 
toch te kunnen vervoeren worden de 
kleine bolletjes cholesterol omgeven 
door een laagje eiwit. Twee eiwit-
cholesteroldeeltjes spelen hierbij de 
belangrijkste rol: LDL en HDL. Om het 
eenvoudig te zeggen: LDL vervoert 
het cholesterol door het lichaam via 
het bloed, HDL voert het teveel aan 
cholesterol af naar de lever.
 
Waar komt de slechte naam 
vandaan?
Als de cholesterolbolletjes met LDL 
worden vervoerd, dan hebben ze 
soms de neiging om zich aan de bin-
nenkant van de slagaders te nestelen. 
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80%  
van de galstenen ontstaat 
in westerse landen door 
cholesterol. Dit komt 
doordat wij veel meer 
verzadigde vetten eten.

Die kunnen daardoor op den duur 
steeds meer verstopt raken en hart- 
en vaatziekten veroorzaken. Daarom 
heet LDL vaak ‘slecht cholesterol’. Als 
dankzij HDL het cholesterol in de le-
ver komt, wordt het daar afgebroken. 
Daarom wordt dit ‘goed cholesterol’ 
genoemd. 

Hoeveel is ervan nodig? 
Dat verschilt van persoon tot per-
soon. Normaal gesproken zorgt het 
lichaam er zelf voor dat u niet te veel 
of te weinig cholesterol heeft. Som-
mige mensen hebben trouwens van 
nature een hoog cholesterolgehalte. 
Dit kan zelfs erfelijk zijn. Meestal zijn 
dan medicijnen nodig om het choles-
terol te laten dalen. 

Wat valt er te doen aan een 
hoog cholesterol? 
Verstandige voeding, een gezond 
gewicht en voldoende beweging 
kunnen een positieve invloed heb-
ben. Pas bijvoorbeeld uw eetpatroon 
aan (zie de tips hiernaast). Verzadigde 
vetten zorgen ervoor dat het lichaam 
meer cholesterol aanmaakt. Deze 
vetten zitten in room, boter, volle 
melkproducten, volvette kaas, vet 
vlees, koekjes, gebak, snacks en  
chocola (behalve chocola van 70% 
cacao). Onverzadigd vet kan het  
cholesterolgehalte verlagen. Daarom 
zijn bijvoorbeeld alle olie (behalve 
palmolie), noten en bepaalde vis-
soorten een aanrader. Ook een 
goed gewicht is van belang. Een flink 
zwembandje rond de middel heeft 
als nadeel dat het LDL-gehalte (het 

DOssIer gezOND

Gezonder eten 
helpt!
Tips van de Omring-diëtist: 
•	 Vezels	kunnen	het	cholesterol	
 verminderen. Eet daarom 
 veel fruit en groente. 
•	Sommige	kaassoorten	
 bevatten veel vet. Kies een 
 magere variant of eet een 
 kleinere portie.
•	Onverzadigde	vetten	zijn	wel	
 goed! Dus zet twee keer per 
 week vis op het menu waar-
 van één keer zalm of makreel.
 
Meer weten? Maak een  
afspraak met de Omring- 
diëtist, tel. 0900- 5 206 706.

1 op de 8  
volwassenen heeft een te 
hoog cholesterolgehalte.

Onder de 50  
hebben mannen 
meestal een hoger 
cholesterolgehalte en 
boven de 50 de vrouwen.

‘slechte cholesterol’) meestal stijgt en 
het HDL (‘goede cholesterol’) daalt. 
Afvallen kan dan soms helpen. Wie 
meer gaat bewegen, slaat twee vlie-
gen in één klap: de kilo’s vliegen eraf 
en het ‘goede cholesterol’ neemt toe.
 
Hoe zit het ook alweer met 
eieren?
In eierdooiers zit vrij veel cholesterol. 
Net als in vlees, vleeswaren, lever en 
niertjes, volle zuivelproducten, 
garnalen, paling en schelvislever. 
Maar als u dit eet dan heeft het 
minder negatieve gevolgen dan men 
vroeger dacht. Verzadigd vet is een 
grotere boosdoener. 
 
Kunt u het cholesterol zelf 
meten?
Er zijn wel thuistesten, maar ze zijn 
niet allemaal even goed. Het is dus 
verstandiger om naar de huisarts te 
gaan. Hoe hoog het cholesterol-
gehalte is en of het een probleem is, 
bepaalt de huisarts aan de hand van 
een bloedtest. Daarbij let de huisarts 
op diverse bloedwaarden.
 
Wanneer gaat u naar de 
huisarts?
Als een van uw familieleden van 
nature een te hoog cholesterolgehalte 
heeft, zou dit bij u ook het geval 
kunnen zijn. Dat geldt ook als een van 
hen voor zijn zestigste hart- of vaat- 
problemen heeft gehad. Verder is het 
van belang dat mensen met een hoge 
bloeddruk, diabetes, nierziekten, 
leverziekten en schildklierziekten 
regelmatig hun cholesterol laten 
meten. Rookt u, bent u veel te zwaar 
of houdt u erg van voedsel met 
verzadigde vetten, dan kan een 
meting aangeven in hoeverre uw 
cholesterol extra risico’s oplevert.

De goede kant  
van cholestorol 
is veel minder 
bekend



Daar plukt ú de vruchten van!www.unive.nl/omring

Totaalpakket

Tot 10% korting
op uw verzekering

Met uw Omringpas heeft u 
recht op voordeel bij Univé
Kom langs bij een Univé-kantoor bij u in de buurt 
of ga naar www.unive.nl/omring

 5% korting op de aansprakelijkheidsverzekering particulier
 5% korting op de doorlopende reisverzekering
 10% korting op de fi etsverzekering
 5% korting op de caravanverzekering
 5% korting op de woonhuis en inboedelverzekering
 5% korting op de rechtshulpverzekering
 8,5% korting op de zorgverzekering

Unive adv. A4 Omring.indd   1 29-11-12   16:17
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testpaNel

cOlUmN

Gerda

Een team van acht 
praktijkdeskundigen 
test een product dat 
bedoeld is om het leven 
makkelijker te maken. 
Deze keer: de sta-op-
stoel.

Over het product
Opstaan kost sommige mensen veel 
kracht. De sta-op-stoel zorgt ervoor 
dat u gemakkelijker uit uw stoel kunt 
komen. Terwijl uw voeten op de 
grond blijven staan, wordt de stoel 
aan de achterzijde opgetild en kantelt 
deze gelijktijdig naar voren. U staat 
dan al min of meer rechtop en het is 
dan een koud kunstje om helemaal 
overeind te komen. De stoel is in ver-
schillende uitvoeringen verkrijgbaar 
en zorgt voor veel zitcomfort.

Gerda (59) werkt als receptionis-
te en is getrouwd met Nico (63). 
Ze hebben 2 kinderen, Jeroen en 
Esther. Gerda is oma van Gijs (3). 

– en met verschillende redenen – een 
reis naar India. De één is net weduwe, 
de ander zoekt een oppepper in zijn 
huwelijk en de volgende krijgt een 
nieuwe heup in India. Ze verblijven in 
hetzelfde hotel. Wat ze van tevoren 
niet weten, is dat het hotel verval-
len is. Het wordt gerund door een 
overenthousiaste jonge Indiër, die 
ondanks de uiterlijke gebreken vooral 
potentie ziet in het hotel.  
Hoe metaforisch voor deze zestig-
plussers! Want ze staan allemaal op 
een kruispunt in het leven en willen 
dolgraag nog nieuwe dingen ont-
dekken, avontuur aangaan en hun 
mogelijkheden verkennen. Maar ang-
sten, gewoontes, onzekerheden en 
de tellende jaren houden hen tegen. 
Uiteraard komt daar verandering in 

als ze eenmaal in India zijn. 
De film raakte me. Het heeft me niet 
alleen doen lachen en relativeren, 
maar me ook aan het denken gezet. 
Want hoe sta ik ervoor? Wat ga ik 
doen als ik niet meer hoef te werken? 
Hoe loopt het tussen Nico en mij als 
werkverplichtingen wegvallen?  
Nu we ons toch in de maand bege-
ven waarin het maken van goede 
voornemens een traditie is, neem 
ik mezelf voor om hier eens verder 
over na te denken. Het voelt alsof de 
waakvlam in mij op een hoger standje 
gezet wil worden. Of het bij goede 
voornemens blijft, zullen we zien. Eén 
uitspraak uit de film neem ik in ieder 
geval in mijn gedachten mee dit jaar: 
‘The only real failure you can make, is 
the failure to change.’

Hoe handig is 
de sta-op-stoel?

Gea van der Helm

‘Mijn vader heeft er veel plezier van 
gehad’

“Toen mijn vader niet meer zo goed 
ter been was, heeft hij een dergelijke 
stoel gekocht. De sta-op-functie 
maakte dat hij gemakkelijker zelf kon 
opstaan zonder hulp. Hij deed vaak 
zijn middagdutje in de stoel. Zelf 
vind ik het ook een goede stoel om 
in te relaxen, maar hij neemt wel wat 
ruimte in beslag.”

Geja Hendriks 

‘Het model zou wel iets vlotter 
mogen zijn’

“De stoel is gemakkelijk in gebruik 
en ziet er degelijk uit. Er zijn denk ik 
ook wel jonge mensen die er baat bij 
kunnen hebben. Daarom zou een iets 
modernere uitvoering welkom zijn, 
bijvoorbeeld qua kleur of model.  
Het is een handig hulpmiddel en 
indien noodzakelijk zou ik zeker een 
exemplaar aanschaffen.”

Het testpanel geeft de sta-op-stoel een 8+

Wijze lessen in India

Zoals velen van jullie misschien 
ook wel hebben gedaan, heb 

ik een film gekeken tijdens de 
Kerstdagen. In The best exotic 
Marigold hotel maken zeven zes-
tigplussers afzonderlijk van elkaar 
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Waarom juist dit 
onderwerp?
Arthur: “Ik heb mijn opa nooit écht 
gekend en dat vond ik heel erg jam-
mer. Toen ik geboren werd, was het 
al niet pluis in zijn hoofd. Ik wilde niet 
alleen meer weten over Alzheimer, 
maar ook over hem. Mijn moeder, 
die verpleegkundige is, heeft me 
uitgelegd wat er met je hersencellen 
gebeurt als je Alzheimer hebt. En ik 
heb natuurlijk op internet gekeken 
en boeken uit de bieb gehaald. Opa 
heeft niet iets raars, het overkomt 
heel veel mensen. Dat vind ik fijn om 
te weten. Om erachter te komen wat 
voor man hij was, heb ik mijn oma en 
mijn moeder geïnterviewd.”

En wat ontdekte je over 
hem?
Arthur: “Dat hij vroeger stiller was 
dan nu. Hij is vaak luidruchtig en kan 
vreselijk vloeken, soms wel zeven keer 
achter elkaar. Dat hoort bij zijn ziekte. 
Ik wist al dat hij kapitein was geweest. 
Tijdens de interviews hoorde ik dat 

Arthur Sterk (12) maakte vorig schooljaar 
een indrukwekkend werkstuk over 
zijn opa Piet Koning (83) die Alzheimer 
heeft en op Omringlocatie Lindendael 
in Hoorn woont. Voor Arthur en zijn 
oma Nel Koning (80) heeft het werkstuk 
nieuwe inzichten gegeven over opa. 

het betekende dat hij weleens een 
jaar weg bleef toen mijn moeder klein 
was. Dat lijkt me heftig.”

Hoe is het om een opa of 
man met Alzheimer te 
hebben?
Arthur: “Nou, niet leuk! Hij zit in zijn 
rolstoel en we kunnen niet veel din-
gen met elkaar doen. Hij herkent me 
gelukkig wel, maar hij weet mijn naam 
niet. Toch hebben we ook plezier 
met elkaar, want hij maakt grapjes 
en geeft lekker commentaar op de 
koppen in de krant. Dat is trouwens 
bijzonder, want ik heb door mijn 
werkstuk begrepen dat de meesten 
niet meer kunnen praten. Wat ik 
trouwens ook oneerlijk vind, is dat 
Alzheimerpatiënten niet meer trots 
kunnen zijn op wat ze in hun leven 
hebben gedaan. Want dat weten ze 
niet meer.” 
Nel: “Mijn man gaat momenteel niet 
meer zo hard achteruit. Zijn opmer-
kingen koester ik nu als pareltjes. 
Maar het is alsof ik met een kind praat 

in plaats van met mijn echtgenoot, 
terwijl we 53 jaar getrouwd zijn. Dat 
zijn karakter zo veranderd is, vind 
ik het moeilijkste van zijn ziekte. 
Na zijn pensionering reageerde hij 
vaak boos. Hij werd ongeduldig en 
extreem zuinig. Waren de kleinkinde-
ren op bezoek, dan kéék hij ze weg 
en begon al met het opruimen van de 
lego voordat ze de deur uit waren. Ik 
heb hem dat vaak kwalijk genomen. 
Nu heb ik daar spijt van, want hij was 
toen al ziek. In de loop van de jaren 
begon steeds meer tot mijn dochter 
en mij door te dringen wat er aan de 
hand was. De uiteindelijke diagnose 
was dus geen verrassing.”

Hoe heeft u het meedoen 
aan Arthurs werkstuk 
ervaren?
Nel: “Ik moest van hem iets doen 
wat ik anders nooit doe: terugdenken 
aan vroeger. Herinneringen zijn de 
spiegel van je eigen ziel, realiseerde 
ik me. Eerst vond ik het verdrietig 
dat ik niet meer zo goed wist hoe 
mijn man ooit was. Hij heeft immers 
al bijna twintig jaar Alzheimer. Maar 
toen er door de vragen van Arthur 
toch nog van alles boven kwam, werd 
ik daar erg blij van. En natuurlijk was 
ik ontzettend trots op mijn kleinzoon! 
Hij heeft zo’n goed werkstuk gemaakt 
dat zijn leerkracht heeft gevraagd of 
het in de schoolbibliotheek gelegd 
mocht worden. De aanleiding is treu-
rig, maar Arthur heeft het geweldig 
gedaan.”

“Mijn opa heeft 
Alzheimer…
Maar wie is hij écht?”



15Omring Magazine #1 2013

bIjzONDer

Arthur keek verder 
dan alleen de ziekte 
van zijn opa

Arthur: “Opa zit in zijn rolstoel, maar 
m’n oma en ik hebben toch ook vaak 
plezier met hem”
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Korting omringpAs

Van deur tot deur

De taxibedrijven van DVG geven 
10% korting op een taxirit. Dat is 

nog eens meegenomen in deze dure 
tijden! Omring werkt samen met deze 
organisatie, waarbij een heleboel 
taxibedrijven in West-Friesland en de 
Kop van Noord-Holland zijn aangeslo-
ten. DVG verzorgt personenvervoer, 
zittend ziekenvervoer, gehandicapten-
vervoer en leerlingenvervoer. 

Een veilig gevoel

Met een melder in huis en een 
alarm om uw nek, pols of 

aan uw broekband heeft u altijd 
de gelegenheid om iemand te 
waarschuwen in geval van nood. 
Met uw Omringpas krijgt u bij per-
sonenalarmering € 20,- korting op 
de aansluitkosten en 10% op het 
sleutelkluisje.

uw korting 

10%

Handen- 
warmertjes
Met deze thermohandschoenen 

heeft u geen koude handen 
meer in de winter. De handschoe-
nen zijn gemaakt van Thermolite® 
vezel. Dit is zacht en niet pluizend 
materiaal, dat goed ademt zodat 
uw handen droog blijven. U kunt ze 
ook onder andere handschoenen 
aantrekken. De handschoenen zijn 
verkrijgbaar met en zonder rubbe-
ren puntjes voor extra grip. Met uw 
Omringpas krijgt u 10 % korting.

Slaap zacht!

Een snurkende partner, lawaaierige 
buren en verkeerslawaai kunnen 

u behoorlijk uit de slaap houden. Bij 
de Omringwinkel zijn oordopjes van 
Alpine te koop, die veilig zijn voor  
uw gehoor en veel geluid tegen- 
houden. Ook geschikt voor vlieg-
reizen. U ontvangt met uw Omringpas 
10% korting.

uw korting

10%

uw korting 

10%

uw korting

€20,-
Wintertenen?

Uw voeten zitten in de winter 
weliswaar dik ingepakt, maar 

ook nu is voetverzorging belangrijk. 
Bezoek daarom de Omring-pedicure 
of laat haar bij u thuis komen. Al was 
het alleen al om eens te horen hoe 
wintertenen te voorkomen zijn. Maar 
uiteraard ook voor likdoorns, eelt en 
verzorging van de teennagels. Met uw 
Omringpas ontvangt u € 1,50 korting 
op de basisbehandeling.

uw korting

€1,50
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Zonder 
verhuisstress

Verhuizen is een grote klus, maar 
het scheelt een hoop stress als u 

zich laat helpen door de verhuisser-
vice. U kunt zelf inpakken of alles laten 
doen. Ook het in elkaar zetten en uit 
elkaar halen van meubelstukken is 
mogelijk. U krijgt met uw Omringpas 
5 tot 10% korting.

Niet van echt te 
onderscheiden

Een pruik nodig? Heeft u weleens 
gedacht aan de pruikenservice 

van Omring? U wordt deskundig en 
discreet geholpen. De medewerkers 
van de pruikenservice komen graag 
bij u thuis om een passend advies te 
geven. U krijgt 10% korting en een 
verzorgingsset. 

Heeft u nog geen Omringpas? 
Vraag deze dan aan via www.
omring.nl/omringpas of mail 
omringpas@omring.nl  
 

Meer informatie?
Voor meer informatie kijk op onze 
website of bel 0900 - 5 206 706. 

Voor later

Een testament, hypotheek of  
schenking regelen? De notaris  

kan hier alles over vertellen.  
Met uw Omringpas krijgt u bij Abma 
Schreurs Advocaten Notarissen 5% 
korting op alle akten, met uitzonde-
ring van aanbiedingen.

Leren masseren

Een massage kan heerlijk zijn, 
vooral als de spieren in de 

winter wat vast gaan zitten door 
de kou. U krijgt 10% op de nieuwe 
cursus Ontspanningsmassage. 
Daarbij maakt u kennis met de 
klassieke massagetechnieken, die 
gericht zijn op ontspanning van de 
huid en spieren. De cursus bestaat 
uit vijf lessen.

uw korting 

10%

uw korting 
tot

10%

uw korting

5%

uw korting

10%

Rijbewijskeuring 
70+

Net een oproep gekregen voor  
de rijbewijskeuring? In heel 

Noord-Holland kunt u hiervoor  
bij de rijbewijskeuringsarts terecht.  
Op vertoon van uw Omringpas  
betalen 70-plussers € 25,- in plaats 
van € 37,50. Voor een keuring kunt  
u zich aanmelden via telefoon- 
nummer 036 – 720 09 11 of via   
www.rijbewijskeuringsarts.nl.

uw korting

€12,50
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E
igenlijk maak ik fysiek geen 
deel uit van de wereld,” 
vertelt Jolanda, maar 
geestelijk wel. “Ik kom nooit 
meer buiten en moet altijd 

thuis in bed liggen. Dat is niet iets wat 
je wenst als je vijftig bent. Maar het 
heeft geen zin om bij de pakken neer 
te gaan zitten. Je moet ervoor waken 
om in een depressie weg te zakken. 
Dus ik kies ervoor om naar positieve 
dingen te kijken, naar alles wat er 
nog wel is en waar ik deel van uit kan 
maken.”
Haar ziektegeschiedenis is heftig. 
Jolanda krijgt in 2005 baarmoeder-
halskanker. Bestraling en chemokuren 
volgen. Na het herstel gaat het erg 

Jolanda Wijnants 
(50) was een 
gezonde vrouw. 
Maar in drie jaar 
tijd werd ze zo 
ziek, dat ze nu 
alleen nog maar 
in bed kan liggen. 
Voor velen lijkt dit 
verschrikkelijk, 
maar dat ervaart 
Jolanda heel anders. 
‘Vroeger zou ik ook 
gedacht hebben: dat 
is geen leven. Maar 
er blijft nog zoveel 
leuks over. Je hoort 
mij niet klagen.’ 

"‘Je leert te genieten 
van hele kleine 
dingen’
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goed met haar. “Ik dacht het allemaal 
achter de rug te hebben, maar een 
jaar na de behandelingen kreeg ik 
rare klachten. Ik merkte het voor het 
eerst toen ik mijn kleinzoon uit het  
autostoeltje wilde tillen. Ik zakte  
zomaar ineens door mijn benen.” Ze 
verliest steeds meer kracht in haar  
benen en laat een neuroloog onder-
zoeken wat er aan de hand is. “Men 
dacht dat er zenuwen in mijn rug 
waren aangetast door de bestraling. 
Het was een vermoeden: zeker weten 
deden ze het niet. Maar het zou  
allemaal weer goed komen.”  
In tegenstelling tot de verwachtingen 
gaat het steeds slechter met Jolanda. 
Het lopen wordt steeds moeizamer 
en ze krijgt vreselijke buikpijnen. Toch 
wordt ze na herhaaldelijk zieken-
huisbezoek steeds weer naar huis 
gestuurd. “Ze wisten niet wat ik had. 
Maar op een gegeven moment kreeg 
ik zoveel pijn, dat ik moest worden 
opgenomen. Na een operatie bleek 
dat driekwart van mijn dikke darm er 
niet meer zat: een bijwerking van de 
bestralingen.”

Wil om te werken 
Jolanda krijgt een stoma en kan 
zich alleen nog maar in een rolstoel 
voortbewegen. Ondanks die beper-
king zet ze haar leven voort. “Ik had 
ontzettend leuk werk als klantmana-
ger en dat wilde ik erg graag blijven 
doen. Het was nogal een gedoe om 
naar mijn werk te gaan, maar ik had 
er alles voor over. ’s Ochtends werd ik 
opgehaald door een busje en zo ging 
ik in mijn rolstoel naar het werk. Maar 
helaas moest ik me ook vaak ziek  
melden. En bij sneeuw of ijzel kon ik 
niet komen, want dan reed het busje 
niet. Al met al was het voor mijn werk-
gever reden om mij te ontslaan. Ik had 
graag nog vanuit huis willen werken, 
maar dat zagen ze op mijn werk niet 
zitten. Nu ben ik volledig afgekeurd. 
Dat ik mijn baan ben kwijt geraakt, 
vind ik een van de ergste gevolgen 
van mijn ziekte. Ik zou erg graag nog 
iets willen betekenen voor de maat-
schappij en een bijdrage leveren.”

Dubbele pech
Na een aanvankelijke opleving wordt 
ze weer heel ziek en blijkt een van 
haar nieren opgezet. “Ik had een 
urosepsis, een zwaar verwaarloosde 
blaasontsteking. Ik was zo ziek, dat 
ze me in coma moesten houden. Mijn 
blaas moest operatief verwijderd wor-
den en ik kreeg een tweede stoma, 
nu voor mijn urine.” Doordat Jolanda 
zo lang op bed heeft moeten liggen, 
verzwakken haar benen nog verder. 
Ze probeert aan te sterken in een 
revalidatiecentrum, maar niets helpt. 
“Mijn benen hebben nu zo weinig 
kracht dat ik niet meer in een rolstoel 
kan zitten. En mijn voeten zijn hele-
maal vergroeid, waardoor ik er niet 
meer op kan staan. Toch dacht ik in 
het begin nog: ik ga een eigen bedrijf 
beginnen. Ik wil iets doen! Maar het 
gaat eenvoudigweg niet meer.”

Plezier
“Veel mensen vinden het onbegrij-
pelijk, maar ik vind niet dat ik nu een 
vreselijk leven leid. Het lijkt voor 
buitenstaanders denk ik erger dan 
dat het is. Ik geniet en maak me veel 
minder druk om basale dingen dan 
vroeger. Ik lees veel, houd al het 
nieuws bij op tv en door internet heb 
ik contact met de wereld. Ik heb een 
rijk sociaal leven met veel aanloop van 
ex-collega’s. En het is ontzettend fijn 
om mijn kinderen en kleinkinderen 
te zien opgroeien. Wat ook een hele 
belangrijke factor is, zijn de meiden 
van de thuiszorg. Zij komen drie keer 
per dag langs en zij zorgen er in grote 
mate voor dat ik me zo gelukkig voel. 
Ik bof echt met ze. Ze zijn altijd vrolijk 
en zorgen heel goed voor me. Ik 
moest een keer een maand verpleegd 
worden in een woonzorglocatie en 
dat wil ik echt niet meer. Ik voelde 
me daar met mijn vijftig jaar niet op 
mijn gemak. Met hulp van Omring 
thuiszorg kan ik gewoon thuis blijven 
wonen. Daar ben ik ze erg dankbaar 
voor.”

stomazorg
Als u een stoma krijgt, kunt u 
allerlei vragen hebben. Vragen 
over dagelijkse dingen zoals 
verzorging van de stoma, 
voeding, sport, vakantie, 
werk of school. Of uw stoma 
werkt niet goed. Of u heeft 
last van huidirritatie. De 
gespecialiseerde verpleeg-
kundige stomazorg van 
Omring kan u adviseren, 
instructie geven en voor-
lichten. Als het nodig is, 
komt ze op bezoek voor een 
voorlichtingsgesprek. Dit is 
gratis. Bel 0900 – 5 206 706 
voor een afspraak en vraag 
naar de verpleegkundige 
stomazorg. Uw huisarts 
of specialist kan ook een 
aanvraag voor u doen.

Wat kan Omring 
nog meer voor u 
betekenen?

Omring heeft verschillende 
woonzorglocaties voor reva-
lidatie. Ook als u thuis woont, 
kunt u voor behandelingen 
terecht bij het Omring  
Advies- en Behandel Centrum. 
Bijvoorbeeld voor ergo- of 
fysiotherapie. Bovendien  
verleent Omring thuiszorg en 
hulp bij het huishouden. Met 
de Omringpas krijgt u korting 
op bijvoorbeeld de kapper, 
stomalingerie en badmode.  

Kijk op www.omring.nl of bel 
0900 - 5 206 706.

‘Met internet ben 
ik intens blij en 
maak ik deel uit 
van de wereld’



Breed aanbod scootmobielen 
bij Omringwinkel en De Dijk
Overweegt u de aanschaf van een scootmobiel? De Omringwinkel biedt een 
breed aanbod scootmobielen in samenwerking met De Dijk Scootmobielen.

De mooiste modellen, de juiste instructie en de beste service. 
Kom naar één van onze winkels voor deskundig advies.

www.omring.nl www.dedijkbv.nl

De Omringwinkel bij u in de buurt:
Bovenkarspel, Middenweg 6A

Hoorn, Nieuwe Steen 36
Schagen, Rensgars 1

Den Helder, Prins Hendriklaan 2
Texel, Schoonoordsingel 44 Den Burg

Showroom De Dijk
De Dolfijn 23 in Enkhuizen

(het pand van de Renault dealer) 
Tel. 0228 - 35 30 56

Winteraanbieding!  
GratiS warmtekleed, t.w.v. € 114,95 bij aanschaf van een scootmobiel.

Wensen wij u een voorspoedig 2013!

Wij danken iedereen die afgelopen jaar een beroep op ons 

heeft gedaan of met ons heeft samengewerkt.

Namens alle medewerkers en vrijwilligers van Omring,

Omring Thuisservice, Omring Kraamzorg, ZO en Zorg Interim.

www.omring.nl

162101239_Omring_Adv_nieuwjaarswens_175x136.indd   1 05-12-12   15:48

Al 100 jaar

Waar moet ik op le� en
bij de aanschaf van
een hoortoestel?

Waar moet ik op le� en
bij de aanschaf van
een hoortoestel?

Gratis informatieboekje

Beter Horen en de Nationale Hoorstichting beantwoorden
deze en andere vragen in het gratis boekje ‘Eén en al oor’.

Vraag ernaar bij uw Beter Horen audicien, bestel het via 
www.beterhoren.nl of bel 0800 – 0200 159 (gratis).
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Wat kunt u winnen?

KruiswoorDpuzzEL
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Prijswinnaars  
Najaarspuzzel  
Omring Plus 2012

Oplossing Kruiswoord-
puzzel: Samen Sterk

•  Eerste prijs: 
Familie B. Arends uit 
Breezand.

•  Tweede prijs: 
Mw. J. van der Wal uit 
Bovenkarspel.

•  Derde prijs:  
Dhr. C. Brouwer uit 
Petten.  

Kinderpuzzel Soduko 

•  Eerste prijs: 
Dani Reinhoudt uit 
Julianadorp.

•  Tweede prijs: 
Reena Blaauw uit 
Grootebroek.

•  Derde prijs:  
Annemijn Prins uit 
Den Burg.

Breng letters uit het diagram over naar gelijkgenummerde  
vakjes in de oplossingsbalk. Bij juiste invulling verschijnt daar  
de eindoplossing.

Horizontaal
 1 Lage temperatuur
 3 Ratelpopulier
 5 Contant
 7 3- tot 6-jarige
 10 Ongeveer 69 cm
 11 Frans lidwoord
 12 Tot wanneer
 15 Gespannen touw
 16 Graasster
 17 Beverbouwwerk

Verticaal
 1 Geluidje
 2 Snaarinstrument
 3 Baltische staat
 4 Stootje
 6 Dat doet zeer!
 8 Jongensnaam
 9 Beste nummer
 12 Deel van de voet
 13 Scheepszijde 
  in de luwte
 14 Beweging op school

Colofon
Omring Magazine is een 
uitgave van zorgorganisatie 
Omring.

Oplage  
65.000 exemplaren

Realisatie
Zorgt. Communicatie bv, 
Haarlem, www.zorgtcom-
municatie.nl

Redactie  
Rana Dams,  
Jacqueline van der Velden 
en Sandra Rijst

Tekst  
Mireille Goedkoop, 
Monique van Klaveren

Fotografie 
Michiel van der Ham,
Bertil van Beek (pag 18)  

Illustraties
Ingrid Wuyster 

Redactie 
Omring Magazine
Nieuwe Steen 36
1625 HV Hoorn
Of mail naar: 
omringpas@omring.nl

Als u delen van de 
inhoud van het blad wilt 
overnemen,dient u daar-
voor toestemming te vragen 
aan de redactie. De redactie 
is niet aansprakelijk voor 
druk- en zetfouten.

ISSN: 1871 - 7896

•  Eerste prijs:  

persoonlijke make-up  
en haaradvies van 1 uur  
door Hildo 
Bekend van Hollands Next Top- 
model. Kijk op www.hildo.nl.

•  Tweede prijs: cadeaubon van de 
Omringwinkels t.w.v. € 25,-.

•  Derde prijs: verzorgingsset van 
Weleda.

Stuur de oplossing  
voor 28 februari 2013 
naar Omring, t.a.v. 
redactie Omring 
Magazine o.v.v. 
‘winterpuzzel’ of mail 
naar: omringpas@
omring.nl. 
 
Let op: als u via de 
mail uw oplossing 
stuurt, vermeld dan 
ook uw adres of uw 
Omringpasnummer.
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lekker IN je vel

B
ij binnenkomst in de gym-
zaal in Den Helder komt 
Chinese muziek mij tege-
moet. Ik verwacht vandaag 
heerlijk te kunnen ontspan-

nen tijdens een les tai chi (spreek  
uit: tsji). Dat begint al goed met 
die rustgevende muziek! Leraar Jan 
Plomp heeft me uitgenodigd om bij 
de tai chi vorm-Yang24 te komen  
kijken en dan een uurtje later tijdens 
de chi kung (spreek uit: tsjiegoeng) 
mee te doen. Zo kan ik goed de 
verschillen zien tussen deze twee 
vormen van tai chi. Bij aanvang van  
de eerste les is me meteen duidelijk 
dat voor de vorm-Yang24 wel wat 
oefening nodig is en dat ‘even  
meedoen’ onmogelijk is.  
Er wordt in hoog tempo een aaneen-
schakeling van bewegingen gemaakt. 
Ik zie ontspannen gezichten, terwijl 
het toch echt op en top inspanning 
is! Misschien komt die ontspannen 
houding door de chi, de levens- 
energie die tijdens de les vrijkomt. 
Door de bewegingen stroomt de  
chi door de meridianen: dit zijn  
energiebanen die volgens de  
Chinese geneeskunst door het hele 
lichaam lopen. Als de chi vrijuit 
stroomt voel je je goed, als de chi 
stagneert krijg je ergens last van. 

Discipline
Coby (52) beoefent al acht jaar tai 
chi. “In het begin is het erg moeilijk: 
je moet uit je hoofd gaan en focus-

sen op wat je doet. Iedereen bereikt 
een punt waarop de irritatie zo groot 
is dat hij denkt: het lukt me nooit! 
Maar de eerste keer dat je de vorm 
helemaal goed hebt uitgelopen, is zo 
heerlijk. Het is een kwestie van door-
zetten en dan merk je dat je er rustig 
van wordt. Daarna kun je het verder 
uitbreiden of verfijnen. Zo gebruiken 
we nu onder andere ook zwaarden en 
waaiers.” 

Nooit geweten dat tai chi zo veelom-
vattend kon zijn. Een andere vorm die 
ook door Jan Plomp wordt gege-
ven, is chi kung. Dit is beduidend 
gemakkelijker en meer gericht op 
ontspanning en het stimuleren van 
de bloemsomloop en energiebanen. 
Waar ook beginners, zoals ik, eenvou-
dig een lesje aan mee kunnen doen. 

Ademen
Jan legt uit dat we de acht brokaten 
gaan lopen, een eenvoudige basis-
vorm. In duidelijke taal en met zachte 

en langzame bewegingen legt hij stap  
voor stap de acht oefeningen uit. Hij 
doet iedere beweging voor en ik volg 
hem samen met de rest van de groep. 
“Denk aan je buik”, roept Jan veelvul-
dig. “Adem in, buik naar buiten. Adem 
uit, buik naar binnen.” De bewegin-
gen zijn gemakkelijk na te doen. Ook 
al ben ik geconcentreerd bezig met 
welke stappen ik moet zetten en 
hoe ik mijn handen moet bewegen: 
het voelt lekker! Ik sluit mijn ogen 
en ik voel werkelijk wat het met me 
doet. Mijn lijf wordt zwaar, ik voel de 
energie door mijn lijf stromen en de 
spanning uit mijn armen wegvloeien. 
Is dat de chi die dat veroorzaakt? Wat 
het moge zijn, het voelt goed en het 
is rustgevend. De acht oefeningen die 
we daarna achter elkaar doen, gaan 
me gemakkelijk af. Dit is echt voor 
iedereen te volgen: ik zie zelfs mensen 
van ruim over de zeventig meedoen. 

Gezonder
Na de les komen er spontaan mensen 
naar me toe om te vertellen wat tai 
chi voor hun gezondheid betekent. 
“Na mijn openhartoperatie ben ik 
meteen weer oefeningen gaan doen”, 
zegt Annie (76). “Het heeft me erg 
goed geholpen om er weer snel 
bovenop te komen.” Angelique (59) 
vertelt hoe tai chi haar helpt om de 
complicaties te verlichten die ze als 
diabeet heeft gekregen. “Dertig  
procent van de diabetici krijgt last 
van de gewrichten. Door tai chi blijf ik 

Je goed voelen en in balans zijn: we 
willen het allemaal. Maar hoe doe je 
dat? De redactie gaat op onderzoek 
voor u uit. Deze keer:

tai chi

'Ik voel de 
spanning uit mijn 
lijf wegstromen'
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Tai chi
Tai chi is een bewegingsvorm 
gericht op het stimuleren en 
doorstromen van energie. 
Door de rustige vloeiende 
bewegingen ben je gecon-
centreerd bezig, waardoor 
de geest tot rust komt en 
het lichaam ontspant. Tai chi 
helpt bijvoorbeeld gespannen 
spieren en gewrichten los te 
maken. De cursus is geschikt 
voor jong en oud.

Informatie

Voor meer informatie over  
de cursus kunt u contact  
opnemen met Omring:  
 
Telefoon: 0900 - 5 206 706 of  
direct met Jan Plomp,  
via 0223-612986.
Kosten: 10 lessen circa € 36,- 
met Omringpas € 7,- korting
Meer informatie kunt u ook  
vinden op de website: 
www.taichidenhelder.jimdo.
com en www.omring.nl. 

soepel en heb ik aanmerkelijk minder 
pijn." Het blijkt dat er veel mensen 
zijn die de lessen volgen voor hun 
gezondheid. Ik ben geraakt door hun 
enthousiasme en de sfeer die er in de 
lessen hangt. Jan is een toegewijde 
leraar. Zijn drijfveer is de kwaliteit van 
leven voor zijn cursisten te verho-
gen. Hij is ook een mooi voorbeeld 
van hoe je fit en bewust door het 
leven kunt gaan, ook als je ouder 
bent. Voor mij was het ‘slechts’ een 
ontspanningsuurtje, maar hoe zou 
het zijn als ik dit echt in mijn leven zou 
weten in te passen? De chi is in ieder 
geval aangewakkerd in mij.

Coby: "Tai chi maakt me 
heerlijk rustig. Dit is het 
helemaal!"

'Mijn drijfveer is 
de kwaliteit van 
leven te verbeteren  bij de cursisten. '

In de lessen is veel 
concentratie en plezier.

De muziek is rustgevend en 
beïnvloedt de ontspanning.



Thuiszorgwinkel

De actie loopt tot en met 28 februari 2013, zolang de voorraad strekt en wijzigingen voorbehouden. 
Kijk voor andere artikelen van de Omringwinkel op www.omringwinkel.nl of kom langs in een van onze winkels.

actie

De Omringwinkel heeft veel hulpmiddelen die het leven thuis prettiger maken. 
Van speciale potopeners tot een douchestoel. Op vertoon van uw Omringpas 
krijgt u tot en met 28 februari korting op een aantal van deze producten.

gemak in huis

Verstelbare douchestoel 
De douchestoel is een prettig zittende 
stoel voor in de badkamer. De 
comfortabele plastic zitting heeft 
kleine gaatjes voor waterafvoer. 
De douchestoel is in hoogte 
verstelbaar. Stevige 
antislip-doppen aan de 
onderzijde van de stoel 
voorkomen dat de 
douchestoel wegglijdt. 

kalender wandklok
Het is vervelend om niet 
te weten welke dag het 
is. Gelukkig is er nu een 
praktisch hulpmiddel in de 
vorm van deze datumklok. 
Naast de tijd geeft deze 
datumklok ook de juiste 
dag aan. De wandklok heeft 
een grote wijzerplaat en is 
daardoor ook geschikt voor 
mensen die minder goed 
zien. De datumklokken zijn 
leverbaar in het wit of zwart.

wC-
brilverkleiner  
 
Eindelijk is hij er dan! Een 
comfortabele zachte 
opvouwbare WC-
brilverkleiner, die je mee 
kunt nemen in je luiertas op 
elke reis of dagtrip. Bovendien 
zorgen de kussentjes ervoor dat je 
kindje comfortabel zit. Het materiaal 
is eenvoudig met een vochtige doek te reinigen. 
Deze WC-brilverkleiner wordt geleverd met een 
wasbare draagzak. 

Van e 109,95

Nu voor € 89,05
Van e 149,95

Nu voor € 119,95

Van e 12,95 

Nu voor € 10,15
Van e 75,-

Nu voor € 59,95

wandbeugel met zuignap 

Kunt u moeilijk opstaan uit bad? Deze wandbeugel 
is eenvoudig vast te maken door middel van 
een vacuüm. Met antislip oppervlak voor 
een goede grip. Zuignap-indicatoren 
geven aan of de handgreep juist en 
veilig is vastgemaakt. De beugel 
is verkrijgbaar in 2 lengtes. U 
krijgt 2 jaar garantie.


