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Nieuws onder de zon

Zorgeloos vakantie vieren wil toch iedereen?  
Leden met een zorgvraag kunnen via Amstelring 
Ledenservice op vakantie en genieten van de luxe 
van een 4-sterren hotel en de mogelijkheid ieder 
moment van de dag terug te vallen op professionele 
zorg. Kijk snel in Nieuwsflits voor meer informatie.

In Nieuwsflits leest u ook over de nieuwe huis-
houdelijke hulp, een particuliere dienst waarvoor  
u geen indicatie nodig heeft. U kunt deze hulp  
inschakelen wanneer u wilt: voor huishoudelijk 
werk, om mee te gaan naar dokter, om samen  
te winkelen of boodschappen te doen.

Kiest u liever zelf uw boodschappen, heeft u weinig 
tijd of bent u zelf niet in staat om boodschappen 
te doen? Maak dan nu gebruik van de Boodschap-
pendienst aan huis die bij speciaalzaken dagverse 
levensmiddelen inkoopt en bij u thuisbezorgt. 

Zelf koken of bakken blijft natuurlijk het lekkerst.  
Bak het roggebrood van Robèrt van Beckhoven, 
bekend van Heel Holland Bakt. Lees ook het  
interview op bladzijde 10.

Eet smakelijk!

Ellen Ahrens
Manager Amstelring Ledenservice

 Volg ons ook op Facebook!  
  www.facebook.com/amstelringledenservice

Conny van Kessel                                                           
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De Ledenconsulent  
is voor vragen tijdens  

werkdagen telefonisch  
bereikbaar van  

08.30 - 17.00 uur  
op telefoonnummer

020 - 333 5100

Adverteren in het ledenblad Amstelring Plus? 
Mail voor meer informatie naar ledenservice@amstelring.nl of bel 020 - 333 5100.

4 Nieuwsflits

6 Aan het Woord  -  Rijbewijskeuring

8 Aan Huis  -  Schilder aan huis

9 Eropuit  - Dagtocht Elburg

10 Close Up  - Interview met Robèrt van Beckhoven

13 In Beeld   -  CultuurWerkt!

14 PuzzelPlezier  -  Woordzoeker en mini-enquête

15 Culinair   -  Roggeverdommeke, recept voor roggebrood

17 Te Gast  -  Boodschappendienst aan huis

18 Op Locatie  -  Terugblik Jubileummarkt Amstelring Ledenservice

Nieuw!

Nieuw!

Nieuw!



 

 

4  AMSTELRING PLUS 32017 HEEFT U VRAGEN OVER ÉÉN VAN DE CURSUSSEN, DIENSTEN OF ARTIKELEN UIT DIT BLAD? WILT U MEER INFORMATIE? 

 
Amstelring stopt met  
Hulp bij Huishouden
Amstelring is gestopt met het bieden van 
hulp bij de huishouding via de WMO (Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning). De reden 
hiervoor is de afname van klanten door min-
der gunningen door de gemeenten. Daardoor 
is het voor Amstelring niet langer vol te hou-
den om Hulp bij Huishouden (HbH) te leveren. 
 
Amstelring heeft organisatie Tzorg bereid 
gevonden om de activiteiten over te nemen. 
Inge Borghuis, Raad van Bestuur Amstelring: 
‘Wij geloven dat Tzorg onze medewerkers 
en cliënten op lange termijn een bestendige 
toekomst kan bieden. 
 
In overleg met de gemeenten zijn de cliënten  
geïnformeerd. Cliënten hebben het recht om 
van zorgaanbieder te veranderen en kunnen 
dat aangeven bij hun gemeente.

Kennismaking Voetreflextherapie
Hele behandeling, half geld
Tijdens de jaarlijkse 
interna tionale week 
van de Reflexolo-
gie van 18 t/m 24 
september kunt u 
voordelig kennis   -
maken met  
Voet reflextherapie. 
Ervaar wat een 
behandeling voor u kan betekenen! Voet reflexologie 
is een natuurwijze die heerlijk is  voor de ontspanning 
of die verlichting kan geven bij diverse klachten. De 
voetreflextherapeuten Lies Kerkstra, Hermi Wennink, 
Sylvia Pourchez, Marga Klaphake en Marjan Visser 
vertellen u er graag meer over in hun praktijk.   
Aanmelden kan via Amstelring Ledenservice,  
020 - 333 5100. Bel snel, want vol is vol!

Prijs:  Per behandeling vanaf € 52,00, prijzen kunnen 
per therapeut verschillen.

 Huishoudelijke Hulp 
 zonder indicatie

Komt u niet in aanmerking voor Hulp in de Huishouding 
via de gemeente, dan kunt u 
desgewenst particulier een huis-
houdelijke hulp via Amstelring 
Ledenservice inhuren. Deze par-
ticuliere hulp in de huishouding 
is verkrijgbaar zonder indicatie. 
U bent volledig vrij om te bepa-
len hoeveel en hoe vaak  u hulp wilt en welke werkzaam-
heden de hulp gaat verrichten. Dit hoeft niet uitsluitend 
huishoudelijk werk te zijn. Denk daarbij aan klusjes in en 
om het huis zoals boodschappen doen of koken. Ook 
mogelijk is dat de hulp met uw vader of moeder mee-
gaat naar de dokter, het ziekenhuis of boodschappen 
doen. Dat behoort allemaal tot de mogelijkheden.
 
Betrouwbaarheid
De huishoudelijke hulpen worden gescreend, overleg-
gen een Verklaring Omtrent het Gedrag en de referenties 
worden nagetrokken.
 
Prijs: € 17,50 per uur, zonder indicatie
Ledenvoordeel: eenmalig 1e uur gratis

Nieuw!
 

  Vakantie met zorg
Heerlijk ontspannen op vakantie gaan met alle luxe 
van een 4-sterren hotel, maar als u dat wenst toch 
24 uur per dag terug kunnen vallen op professio-
nele zorg? Bij Vitassist Zorghotel Helmond kunt u 
terecht voor een korte vakantie met zorg.
 
Inhoud 4-daags arrangement: 
3x overnachting, 3x ontbijt, 2x lunch, 3x diner,  
24 uur per dag professionele zorg beschikbaar  
(met indicatie), vrij gebruik van wellness, vrij gebruik 
van sport faciliteiten, gratis Wi-Fi.

Prijs 4-daags arrangement: € 489,00 p.p.
Ledenprijs: € 399,00 p.p.
Extra’s voor leden ter waarde van € 50,- p.p.

Kijk op www.amstelringledenservice.nl onder 
Extra Aanbod voor meer informatie. 

Nieuw!



 

Informatiemarkt Hoofddorp 
op zaterdag 7 oktober
“Haal meer uit je buurt!” is het thema van de informa-
tiemarkt op zaterdag 7 oktober die de gemeente  
Haarlemmermeer in het raadhuis van Hoofddorp  
organiseert. Tijdens deze informatiemarkt krijgt u  
informatie over welzijn en zorg in uw eigen buurt,  
hoe u uw eigen netwerk kunt versterken en hoe  
u anderen kunt helpen. Bezoek ook Amstelring  
Ledenservice en ontdek welke van onze diensten 
ondersteunend voor u kunnen zijn. Zo kunt u bijvoor-
beeld met de Personenalarmering veilig thuis blijven 
wonen en met de Tablet voor Ouderen kunt u onder 
andere beeldbellen of foto’s en video’s delen. Met de 
dagtochtjes van Amstelring Ledenservice kunt u er 
gezellig op uit en contact leggen met anderen.  
Kijk op www.amstelringledenservice.nl voor meer 
informatie.
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Lidmaatschap 2018
Met ingang van 1 januari 2018 wordt 
de contributie verhoogd met € 1,-. 
Bent u lid en betaalt u per acceptgiro, dan betaalt u 
voor het lidmaatschap € 22,50 per kalenderjaar per 
huishouden. Betaalt u per automa tische incasso,  
dan profiteert u van een korting van € 3,-. De incasso 
van € 19,50 vindt in de eerste week van 2017 plaats. 
 
Wilt u uw lidmaatschap voortzetten, dan hoeft u niets 
te doen. Wilt u uw lidmaatschap niet voortzetten, dan 
kunt u uw lidmaatschap beëindigen vóór 1 november 
2017 via ledenservice@amstelring.nl onder vermelding 
van ‘beëindiging lidmaatschap’.  
Ook kunt u schrijven naar: Amstelring Ledenservice, 
t.a.v. Ledenadministratie, Antwoordnummer 131,  
1180 WB Amstelveen (post zegel niet nodig).  
Bellen mag ook naar: 020 - 333 5100.  
Bij het niet tijdig opzeggen wordt uw lidmaatschap  
automatisch verlengd.
 
Nieuwe leden betalen van november 2017 tot en met 
31 december 2017 geen contributie. Uw contributie 
gaat in vanaf 1 januari 2018. Een nieuw lidmaatschap 
is alleen mogelijk via automatische incasso.

Nieuw telefoonnummer!
Amstelring Ledenservice is voortaan  

tijdens werkdagen te bereiken van  
08.30 uur – 17.00 uur op telefoonnummer:  

020 - 333 5100.

 
Thuiszorgwinkel Medipoint |  
Amstelring in Hoofddorp open  
op zaterdag 7 oktober

Beleef het bij Medipoint  |  Amstelring

Medipoint organiseert op zaterdag 7 oktober 
van 10.00 uur – 16.00 uur een Gezondheids-
markt in de Medipoint Thuiszorgwinkel  
Amstelring aan het Raadhuisplein 300 in 
Hoofddorp. De winkel is vlakbij het raadhuis 
van Hoofddorp, waar zaterdag 7 oktober  
ook de Informatiemarkt van de gemeente  
Haarlemmermeer wordt gehouden.

Krijg deskundig en persoonlijk advies over  
de verschillende producten, zoals stoelen,  
rollators, bedden en matrassen. Er is  
gelegenheid om uitgebreid kennis te maken 
met de diensten van Amstelring Ledenservice. 
Kom naar deze 
dag vol infor-
matie, demon-
straties, het 
uittesten van 
producten en 
profiteer van 
hoge kortingen!

 Enquêtevragen  
 bij PuzzelPlezier
Stuur met de oplossing van de prijs-
puzzel op bladzijde 14 de antwoorden 
mee op drie vragen die wij u voortaan 

stellen bij PuzzelPlezier. Uw mening vinden wij  
belangrijk, dus laat uw mening horen!

Nieuw!
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Vanaf 75 jaar moet u elke vijf jaar verplicht een medische keuring laten doen om uw  

rijbewijs te verlengen. De keuringsarts test of uw lichamelijk en geestelijk gezond  

bent om veilig en verantwoord een motorvoertuig te besturen. 

Tijdens de afspraak neemt Dr. Sadiek 

of een van zijn collega’s het keurings-

formulier met u door. Het keurings-

formulier is bedoeld om de algehele 

gezondheid van de cliënt in kaart 

te brengen. Wanneer u vragen op 

het keuringsformulier met ‘ja’ heeft 

beantwoord, vraagt de keuringsarts 

u om een toelichting die hij vervol-

gens noteert op de Eigen Verklaring. 

Uit het keuringsformulier blijkt 

bijvoorbeeld of u aan aandoeningen 

lijdt, zoals diabetes, hart-, vaat- of 

oogziektes, geheugenstoornissen, 

alcohol- of drugsproblemen. Zijn er 

bijvoorbeeld hartklachten of is er 

sprake van functiebeperkingen?  

Dan onderzoekt de keuringsarts in 

hoeverre dit gevolgen kan hebben 

voor de rijvaardigheid. “Ik zie  

bijvoorbeeld al hoe soepel iemand  

zich bij binnenkomst beweegt”,  

zegt Dr. Sadiek.  

”Wanneer ik twijfel aan de reactie-

snelheid van iemand, vraag ik hier-

voor een rijtest aan bij het Centraal 

Bureau Rijvaardigheids bewijzen 

(CBR). Of wanneer iemand niet ge-

makkelijk vanuit hurkzit omhoog kan 

komen, kan dit van invloed zijn op  

de remkracht van het rempedaal.  

Zo moet men vaak het rempedaal 

van oldtimers krachtiger indrukken.”  

De keuringsarts rapporteert zijn 

bevindingen aan het CBR, die de 

beslissing over het verlengen van  

het rijbewijs neemt.

KEURINGSFORMULIER  

AANVRAGEN

Voor de keuring heeft u het keurings-

formulier (ook wel genoemd Eigen 

Verklaring) nodig. “Voorheen kon 

men dit formulier bij de gemeente 

kopen, maar veel gemeentes verko-

pen dit niet meer”, vertelt Dr. Sadiek 

van Rijbewijskeuringsarts.nl. “Daarom 

kunt u het keuringsformulier ook bij 

Veiligheid staat voorop

Actie tot 
1 oktober 2017!

Doe mee met de pilot  
en ontvang het keurings -

formulier (Eigen Verklaring)  
van € 33,80 GRATIS

RIJBEWIJSKEURING



de keuringsarts aanschaffen. Mensen 

kunnen voorafgaand aan de afspraak 

het keuringsformulier in de wachtka-

mer invullen. Bij twijfel kunt u de vra-

gen op de Eigen Verklaring in overleg 

met de keuringsarts invullen.” 

PILOT

Rijbewijskeuringsarts.nl werkt  

momenteel mee aan een pilot voor 

het Centraal Bureau Rijvaardigheids-

bewijzen (CBR). Het doel van deze 

pilot is om de Rijbewijskeuring  

volledig te digitaliseren en de  

papieren keuringsformulieren af  

te schaffen. “ 

De mensen moeten bij deze pilot  

wel meer vragen beantwoorden dan 

bij het reguliere keuringsformulier. 

 

VOORDELEN PILOT

Daar staat tegenover dat het  

keuringsformulier ter waarde van  

€ 33,80 gratis wordt verstrekt.  

Bovendien ontvangt u binnen  

twee tot drie weken bericht.  

De wachttijd bedraagt normaliter 

drie tot vier maanden. Deze pilot 

loopt tot 1 oktober aanstaande. 

TIPS VOORAFGAAND AAN  

KEURING

Hoe kunt u zich voorbereiden op  

de keuring? Tips:

•  De beoordeling van de Eigen Ver-

klaring door het CBR kan twee tot 

drie maanden duren. Maak daarom 

ten minste vier maanden voor het 

aflopen van de geldigheid van uw 

rijbewijs een afspraak voor een 

rijbewijskeuring

•  Neem uw medisch paspoort mee, 

zodat alle informatie beschikbaar is.

•  Draagt u een bril of heeft u  

oogproblemen en heeft u het  

afgelopen jaar geen oogkeuring 

laten doen? Ga eerst naar de opti-

cien en laat een oogmeting doen 

en neem de uitslag daarvan mee 

naar de keuring

•  Heeft u recent bloed laten prikken, 

neem ook daarvan de uitslag mee 

naar het onderzoek.

TIPS VOOR VEILIG AUTORIJDEN

•  Wanneer u op leeftijd bent, koop 

dan bij voorkeur een auto met een 

automaat en hoge instap, zodat u 

gemakkelijk kunt in- en uitstappen

•  Belangrijk is dat de auto veel en 

grote ramen heeft, zodat u eenvou-

dig om u heen kunt kijken

•  Wanneer u brildragend bent,  

doet u er goed aan geen bril te  

nemen met brede brillenpoten. 

Deze belemmeren namelijk het 

zicht aan de zijkanten.

•  Gebruik slaapmedicatie alléén voor 

het slapen gaan en niet als u over-

dag wilt autorijden. Deze medicatie 

is van invloed op het rijgedrag, net 

als alle andere medicijnen met een 

gele sticker op de verpakking. 
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Prijs:

Rijbewijskeuring voor 75+ :  € 42,50

(Arbo)rijbewijskeuring tot 75 jaar  

en ook voor beroepschauffeurs : € 59,50

Ledenprijs:

Rijbewijskeuring voor 75+ :  € 35,00

(Arbo)rijbewijskeuring tot 75 jaar

en ook voor beroepschauffeurs : € 55,00 

Veel zorgverzekeraars vergoeden bij een aanvullende verzekering 

de rijbewijskeuring. Informeer bij u zorgverzekeraar of u voor een 

vergoeding in aanmerking komt.

WAT MOET U MEENEMEN NAAR DE KEURING?

•  Eigen verklaring (keuringsformulier) verkrijgbaar bij  

gemeentehuis, CBR of te downloaden via mijncbr.nl.  

De eigen verklaring kunt u ook direct ter plaatse (op de  

keuringslocatie) bij de rijbewijskeuringsarts aanschaffen.  

De kosten hiervoor bedragen € 33,80 (tot 1 oktober 2017  

gratis wanneer u deelneemt aan de pilot)

•  potje urine

•  lijst van de medicijnen die u gebruikt

•  uw huidig rijbewijs
VOLG OOK DE  

OPFRISCURSUS  
AUTORIJDEN

Tip:



 

Professioneel schilderwerk is niet alleen ter verfraaiing, maar ook het behoud van uw huis. 
Het beschermt houtwerk tegen verschillende weersomstandigheden en slijtage.

“Als regel kan men aanhouden dat een nieuwbouwhuis 

eenmaal in de zeven tot acht jaar een opknapbeurt 

nodig heeft en een ouder huis eenmaal in de vijf tot zes 

jaar”, zegt schilder Sven Verkerk. U kunt Sven inhuren 

voor het schilderen van muren, kozijnen en plafonds 

en hij werkt zowel binnen als buiten. Voordeel van het 

inhuren van een professionele schilder is dat hij precies 

op de hoogte is welke materialen hij moet gebruiken en 

welke verftechnieken hij kan toepassen.

SPUITWERK

“Doordat ik mijn materialen inkoop bij een erkende 

leverancier blijf ik op de hoogte van de laatste ontwik-

kelingen en trends”, vertelt Sven. “Zo is spuitwerk op het 

moment helemaal in. Dit geeft een strakker en gladder 

effect. Uiteraard schilder ik ook met kwasten of rollers 

als u dat liever heeft. Wanneer men zo lang mogelijk 

van het schilderwerk wil genieten, adviseer ik om 

regelmatig het schilderwerk met lauwwarm water af te 

nemen”, legt Sven uit. “Vuil en zand werken op termijn 

op de verf in en tast het schilderwerk aan.”

LEVENSDUUR

“De levensduur van het schilderwerk is afhankelijk van 

de kwaliteit van de ondergrond”, legt Sven uit. “Men kan 

nog zo’n dure verf aanbrengen, als de ondergrond geen 

goede behandeling heeft gehad gaat dit altijd ten koste 

van het resultaat. Met een geschilderd huis voorkomt u 

dat u dure herstelwerkzaamheden moet laten uitvoeren 

vanwege bijvoorbeeld houtrot. Bovendien ziet een ge-

schilderd huis er niet alleen mooi uit, het huis behoudt 

zijn waarde, maar bovenal biedt het bescherming.”

Prijs

Op basis van een offerte.

 

Offerte € 20,00 (incl. BTW). Deze kosten vervallen 

als de klus daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

Ledenvoordeel

10% korting op de factuur

Vakkundig schilderwerk  
gaat jarenlang mee

Aan HuisAan Huis

SCHILDER AAN HUIS
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Ga met ons mee voor een bezoek aan het historische vissersplaatsje Elburg en een  
wandeling op het nabijgelegen Landgoed Zwaluwenburg met de A. Vogeltuinen. Dat wordt 
gegarandeerd genieten van een dag vol cultuur en natuur! 

ELBURG

In Elburg geeft de gids een rondleiding in het historische 

centrum met zijn prachtige panden, schilderachtige  

haven en straatjes met kiezelmozaïeken. Na de rond-

leiding krijgt u gelegenheid om te winkelen en het 

stadje op eigen gelegenheid te verkennen.

A.VOGELTUINEN

Op landgoed Zwaluwenburg van Geldersch Landschap 

& Kasteelen maakt u een wandeling met de gids via de 

lommerrijke lanen waar de eerste tekenen van de herfst 

al voelbaar en zichtbaar worden. In de A. Vogeltuinen 

ziet u planten die bekend staan om hun goede eigen-

schappen zoals Echinacea die bijdraagt aan een goede 

weerstand en goudsbloem die de basis vormt van een 

natuurlijke, verzachtende crème voor de huid.

DAGJE UIT MET LEDENSERVICE

Amstelring Ledenservice organiseert voor haar leden  

dit heerlijke dagje uit op woensdag 27 september  

(opstapplaats Amstelveen) en vrijdag 29 september  

(opstapplaats Hoofddorp). Voor het voordelige tarief  

van € 29,50 per persoon stapt u in de touringcar,  

krijgt u een rond leiding in Elburg en op landgoed  

Zwaluwenburg. In Elburg wacht u een heerlijke lunch.

 

Dagtocht Elburg

Nieuw!

 Doe mee met  
de Facebookactie  
en maak kans op  

2 gratis kaartjes  
voor Elburg!

Datum en opstapplaats:
woensdag 27 september, Amstelveen
vrijdag 29 september, Hoofddorp 

Tijd:  09.00 uur – 17.00 uur

Prijs:  € 29,50 p.p. exclusief voor leden
 inclusief vervoer, rondleiding Elburg en   
 landgoed Zwaluwenburg en lunch
 

Het aantal plaatsen is beperkt. Bij grote belang-

stelling wordt er geloot onder de inschrijvingen. 

Aanmelding via de website betekent niet  

automatisch dat u mee kunt met de dagtocht.   

U ontvangt een schriftelijke uitnodiging per post 

als uw inschrijving definitief is.

Let op! de rondleiding door Elburg is NIET  
geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.  
Wilt u toch mee, dan kunt u tijdens de rondleiding 
even wachten op een terrasje.

Deze dagtocht is exclusief voor leden. U mag  
1 introducé meenemen (hoeft geen lid te zijn).  
Per persoon die meegaat dient u een apart  
aanvraagformulier/machtiging in te vullen.

Wilt u mee? Geef u op vóór 19 september 2017 
via www.amstelringledenservice.nl.  

Aanmelden kan ook via 020 - 333 5100 of  
ledenservice@amstelring.nl. 
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Robèrt van Beckhoven:  
ambachtsman in hart en nieren
Zondag 3 september is het vijfde seizoen van het succesvolle programma Heel Holland Bakt 
van start gegaan. Meester Patissier en Meester Boulanger Robèrt van Beckhoven, die ook dit 
jaar weer optreedt als jurylid, is inmiddels dé ambassadeur van de ambachten patisserie en 
boulangerie in Nederland. Met passie en plezier maakt hij de mensen weer enthousiast voor 
het bakkersvak.

Waar het succes van Heel Holland 

Bakt vandaan komt? Volgens Robèrt 

ligt het geheim in de sympathieke 

sfeer. “Heel Holland Bakt is een ge-

moedelijk, gezellig familieprogram-

ma voor jong en oud met aandacht 

voor elkaar.”

KENNIS DELEN

Robèrt heeft het bakkersvak van huis 

uit meegekregen. Anders dan zijn 

(groot)vader en collega’s wilde hij 

zich niet alleen maar achter de oven 

verstoppen. Op advies van de in 2011 

overleden Cas Spijkers van restaurant 

De Swaen publiceerde Robèrt over 

de wedstrijden waaraan hij deelnam, 

zijn ideeën en de activiteiten die hij 

in zijn vakgebied ondernam. Hier-

door bouwde hij een reputatie op 

binnen de (inter)nationale wereld 

van patisserie en boulangerie.  

Als jurylid van de CupCakeCup 

(AVROTROS) en Heel Holland Bakt 

(Omroep MAX) en als presentator 

van de documentaireserie Brood 

(Omroep MAX) werd hij ook bekend 

bij het grote publiek. Dat komt onder 

meer goed van pas bij het delen van 

kennis, wat naast bakken zijn groot-

ste passie is. “Het delen van recepten 

vind ik heel belangrijk. Laat tien  

mensen hetzelfde recept uitwerken 
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en je krijgt tien verschillende uitvoe-

ringen. Het is nooit exact hetzelfde.”

BROOD

Brood is een van de grootste liefdes 

van Robèrt. "Brood is een spel van 

graan en water. Meer gaat er niet in 

en toch komt er iets uit wat iedereen 

lekker vindt." De laatste jaren ging 

brood door verschillende gezond-

heidsclaims gebukt onder een slecht 

imago. Gelukkig komt hier na zijn 

programma ‘Brood’, waarin hij een 

rondreis door Europa maakte op zoek 

naar verhalen achter brood, langzaam 

weer verandering in. “Inmiddels komt 

er ook in Nederland en België steeds 

meer aandacht voor ambachtelijk 

brood, gemaakt van grondstoffen 

van goede kwaliteit en met aandacht 

voor het proces van rijzen en rijpen. 

Wij maken ons desembrood vers 

met zoveel mogelijk duurzame en 

biologische grondstoffen. De lange 

rijp- en rijstijden zorgen zowel voor 

een volle smaak als een natuurlijk 

fermentatieproces dat op gang komt. 

Daardoor wordt onder andere fytine-

zuur afgebroken, een sto�e dat van 

nature voorkomt in de graankorrel en 

de opname van de gezonde stoffen in 

het lichaam blokkeert. Als er minder 

fytinezuur in het brood zit, kan het 

lichaam de voedingsstoffen van het 

graan beter opnemen.”

PATISSERIE

Na de eerste kennismaking met 

patisserie in de banketbakkerij van 

zijn vader, ontwikkelde Robèrt zich 

breed met opleidingen, stages en 

deelname aan wedstrijden.  

“Bij banketbakkerij Lucas in Knokke 

in België heb ik de fijne kneepjes 

van het vak geleerd. Fantastisch wat 

ze daar allemaal maakten, dat zag 

je in Nederland niet.” Robèrt speelt 

graag in op feestelijke gelegen-

heden en trends. “Zo konden we de 

spinnertrend niet overslaan. Onze 

spinners van chocolade waren in de 

winkel niet aan te slepen.”

TEAMWORK

Robèrt runt zijn bedrijf ‘bij Robèrt’ 

samen met zijn partner Pirjo de 

Winkel. “Pirjo is de motor van het 

bedrijf en heeft als algemeen direc-

teur de dagelijkse leiding. Zelf ben ik 

het gezicht naar buiten en houd ik 

me natuurlijk bezig met de creatieve 

kant van het vakgebied. Daarnaast 

verzorg ik demonstraties, geef ik 

samen met mijn docententeam  

cursussen en workshops en jureer  

ik bij wedstrijden. En dan zijn er 

natuurlijk nog de verschillende 

televisieoptredens. De afgelopen 

jaren hebben we een enorme groei 

doorgemaakt als bedrijf.”

OPEN BAKKERIJ 

Nieuwsgierig hoe het er aan toegaat 

in de bakkerij van Robèrt? Al wande-

lend door een 45 meter lange glazen 

gang in de voormalige Leerfabriek in 

Oisterwijk kunt u Robèrt of zijn team 

in de open bakkerij aan het werk 

zien. Met passie en liefde deelt hij 

zijn kennis voor puur en biologisch 

aan professionals en amateurbakkers 

in de speciaal daarvoor ingerichte 

cursusruimte.

KAFÉ VAN LEER
Met de overname van Kafé Van 

Leer, ook gevestigd in de Leer-

fabriek in Oisterwijk, laten  Robèrt 

en partner Pirjo u genieten van  

ontbijt, lunch, high tea, borrel en 

diner, met natuurlijk veel lekkers 

uit de eigen bakkerij.

ZELF BAKKEN
Op blz. 12 deelt Robèrt het  

recept van een heel bijzonder  

roggebrood.roggebrood.

WINNEN
Maak kans op het boek  

‘Brood - Op ontdekkingsreis  

met Robèrt van Beckhoven’  

met de prijspuzzel op  

blz. 14.

‘Brood - Op ontdekkingsreis 

CONTACTINFORMATIE

•  Kijk voor meer informatie  

op www.bijrobert.nl en  

meld u eventueel aan voor 

de nieuwsbrief

•  Download gratis de app 

bijRobèrt 

• Volg bijRobèrt op Facebook



Meer weten of bestellen?

     0800-023 29 75
Wij helpen u graag verder!

Ook natriumarm!
Informeer naar de

mogel i j kheden.

PROEFPAKKET vriesvers 
(art. nr 93958)

•  Runderlapje in jus met 
gesneden spinazie en 
aardappelen

• Nasi goreng met kipsaté

• Macaronischotel

• Runderhachee met rode kool
 en aardappelen

• Grootmoeders kippannetje: 
 kippenpoot met groenten en 
 gebakken aardappelen

Bestel nu en ontvang 
12 heerl i j ke i jscoupes cadeau !

zeer voordelig proeven!

•   Ruime keuze in maaltijden

•   Wekelijks vriesvers bezorgd

•   Ook dieetmaaltijden

•   Gratis klantenservice

•   Geen verplichtingen

•   Geen bezorgkosten

•  Alleen voor nieuwe klanten 
 van Amstelring

•   Actie is geldig t/m 30-10-2017

5 HEERLIJKE 

MAALTIJDEN

Nu € 19,95
Slechts € 3,99 per maaltijd! 

Uw actiecode:

18 - 1709 - 1021

47603 Apetito Adv Probeeractie Amstelring A5 Ligg. 210x148mm 22052017.indd   1 24-05-17   13:37

(Advertenties)

DI 3 OKT  KLEINE ZAAL   pianiste Nino Gvetadze speelt Schumann, Brahms en Chopin
DI 28 NOV  KLEINE ZAAL   Storioni Trio met Brahms en Mendelssohn
DO 28 DEC  GROTE ZAAL   Mendelssohns Vierde symfonie
DI 6 MRT  KLEINE ZAAL   violist Gordan Nikolić met Strijkkwintet van Dvořák
DI 17 APR  GROTE ZAAL   Liszts Tweede pianoconcert door Joseph Moog 

EXCLUSIEF VOOR LEDEN VAN AMSTELRING LEDENSERVICE

30% korting op middagconcerten in
Het Concertgebouw
Doordeweeks genieten van een mooi middagconcert. Dat kan in het komende 
seizoen in Het Koninklijk Concertgebouw. Als lid van Amstelring Ledenservice
krijgt u 30% exclusieve korting op een kaartje. 

Kortingsprijzen
Kleine Zaal: € 27,30 (rang 1+), € 22,40 (rang 1), € 17,50 (rang 2)
Grote Zaal: € 29,40 (rang 1+), € 26,60 (rang 1), € 21,70 (rang 2), € 15,40 (rang 3), € 12,60 (rang 4)
 
Bestellen
Telefonisch: Concertgebouwlijn 0900-6718345 (€ 1,- p/g), dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur en noem 
code 1718AMSTELRING. Online: met actiecode 1718AMSTELRING bij het betreffende concert.

Heeft u vragen? Belt u dan met 0900-6718345 (€ 1,- p/g).
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Gaat u graag naar musea, een voorstelling of (klassiek) concert? En wilt u van al het  

Nederlandse culturele aanbod op de hoogte worden gehouden? Maak dan gebruik van  

het CultuurWerkt!-abonnement voor slechts € 7,50 per jaar. 

Let op: dit extra CultuurWerkt!-abonnement  
kan uitsluitend worden aangeschaft als u  

lid bent van Amstelring Ledenservice.

Amstelring Ledenservice biedt exclusief voor leden het 

extra CultuurWerkt!-abonnement aan voor slechts € 7,50 

per jaar. Jaarlijks ruime keuze uit aanbiedingen op het 

gebied van kunst en cultuur met voordeel op ticket-

prijzen tot wel 60% en soms zelfs het tweede kaartje 

cadeau. Ook een gratis drankje of een interessante inlei-

ding bij de voorstelling behoort tot de mogelijkheden. 

Hiermee is uw abonnementsgeld snel terugverdiend! 

WAT KRIJGT U HIERVOOR:

• Ruim keuze uit 750 culturele aanbiedingen per jaar;

•  Het aantal voorstellingen dat u kunt bezoeken is  

onbeperkt;

•  Wekelijks nieuw cultureel aanbod;

•  Voordeel tot 60%;

•  Regelmatig kans op gratis kaarten voor concerten, 

musea en nog veel meer!

•  Een gratis wekelijks online nieuwsbrief.

ACTIE
Herman van Veen in Carré*

Voordeel: 20% korting op de reguliere ticketprijs

Pathé Bioscopen*

Tot 46% voordeel

Het leukste avondje uit in het donker

*  aanbiedingen onder voorbehoud van eventuele  

wijzigingen. Kijk op www.cultuurwerkt.nl/aanbod voor 

de actuele aanbiedingen.

U kunt zich aanmelden via:

www.amstelringledenservice.nl  

bij CultuurWerkt! onder Extra Aanbod.

CultuurWerkt!

“CultuurWerkt! is zeker een aanrader. Gewoon een 

unieke kans. Als u van culturele uitstapjes houdt en 

u wilt er voordelig op uit: absoluut doen!”.   

Ans - abonnee CultuurWerkt!



w

14    AMSTELRING PLUS 32017 HEEFT U VRAGEN OVER ÉÉN VAN DE CURSUSSEN, DIENSTEN OF ARTIKELEN UIT DIT BLAD? WILT U MEER INFORMATIE? 

 

Woordzoeker 
  De overgebleven letters vormen de oplossing.

Stuur uw oplossing vóór 20 september 2017 naar:

ledenservice@amstelring.nl o.v.v. Puzzel Amstelring Plus, of naar:

Amstelring Ledenservice o.v.v. Puzzel Amstelring Plus
Postbus 2318, 1180 EH  Amstelveen

Vermeld hierbij duidelijk in blokletters:

Naam:   m/v

Relatienummer:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail adres:

Geboortedatum:

Oplossing puzzel:

Alleen volledig ingevulde inzendingen worden in behandeling genomen. De prijswin-
naars ontvangen persoonlijk bericht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
Medewerkers van Amstelring zijn uitgesloten van deelname. Gewonnen prijzen zijn niet 
inwisselbaar voor geld.

1e  Prijs
2 x 2 kaartjes dagtocht  
Elburg t.w.v. € 29,50

Extra prijs
2x het boek Brood van 
Robèrt van Beckhoven 
t.w.v. € 19,90

Prijswinnaar, woordzoeker Amstelring Plus 2  
 Dagtocht naar Texel
 Mevrouw de Jong uit Amstelveen
 Mevrouw Buis uit Aalsmeer

 De prijswinnaars hebben inmiddels bericht ontvangen.

Oplossing:

 E K G A W C R N A K G O P E N 

 I U N I C A O G E I E R L O L 

 T N I G N T E N L D O I E N K 

 P S L G N N I L C G E N Z A I 

 E T L Z D I E E R E T R A U E 

 C V E A L Z T A C N R R T I M 

 E O T N E O M R E O T T T P P 

 R R S G W M G M O E D A A G O 

 C M R E A T E E N K W E I T E 

 U K O R N N T H E A T E R E I 

 L A O S N S C H O U W B U R G 

 T S V O E N E O Z I E S E A T 

 U S B K T N E M E N E V E B W 

 U A R U E T C A M U S I C A L 

 R O S T E K C I T I U I N C T

ABONNEMENT
ACTEUR
ACTIECODE
AGENDA
CABARET
CONCERT
CULTUUR
EVENEMENT
GEZELLIG
KAARTEN
KASSA

KORTING
KUNSTVORM
MUSICAL
MUZIEK
OPTREDEN
ORKEST
PIANO
PROGRAMMA
RANG
RECEPTIE
SCHOUWBURG

SEIZOEN
THEATER
TICKETS
UIT
VOORSTELLING
ZANGERS
OPEN    
LOGE
LOL

3.   Mist u iets in het aanbod?

 Ja   Nee.  Zo ja, wat mist u?:

2.  Het voormalig Servicepakketboekje 
en het ledenblad Plus 4 zijn tot de 
Bewaarspecial geïntegreerd. Hoe 
waardeert u deze Bewaarspecial?

 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  1 0

1. Waarom bent u lid?

 A - Betrouwbaar

 B - Veilig

 C - Kortingen/voordeel 

 D - anders, namelijk:

Mini-enquête
Amstelring Ledenservice is benieuwd naar uw mening. Wilt u  
onderstaande drie vragen invullen en insturen (eventueel met de 
oplossing van de puzzel)? Hartelijk dank voor uw medewerking.



Woordzoeker 
  De overgebleven letters vormen de oplossing.

 

WERKWIJZE

1.  Kneed van alle ingrediënten, behalve de rozijnen en 

krenten, een soepel deeg. Laat het deeg 30 minuten 

rusten onder een deegkleedje. 

2.  Meng de krenten en rozijnen door het deeg. Dat doet 

u zo: leg de krenten en rozijnen op een met bloem be-

stoven werkblad. Steek met een deegsteker het deeg 

open, voeg een deel van de krenten en rozijnen toe 

en vouw het deeg weer dicht. Herhaal dit al knedend 

tot alle krenten en rozijnen in het deeg zitten. Als 

het goed is, zijn alle krenten en rozijnen uiteindelijk 

bedekt met een laagje deeg (rozijnen die niet bedekt 

zijn, verbranden in de oven). Bol het deeg op en laat 

het 30 minuten rijzen onder een deegkleedje. 

3.  Druk voorzichtig de lucht uit het deeg. Maak het deeg 

lang en leg het in een met olijfolie ingevet bakblik.  

 

Dek af met een deegkleedje en laat het nog 60 minuten 

rijzen. Verwarm ondertussen de oven voor op 210 ⁰C. 

4.  Bak het brood ongeveer 35 minuten. 

INGREDIËNTEN VOOR 1 BROOD

150 gram roggemeel   

150 gram tarwebloem 

180 ml water

15 gram margarine

20 gram boter

5 gram basterdsuiker

15 gram gist

100 gram rozijnen, winddroog

20 gram krenten, winddroog

Extra nodig: bakblik van 9 x 9 x 17 cm

Roggeverdommeke
U bent niet in Antwerpen geweest, als u geen ‘roggeverdommeke’ hebt geproefd. Vroeger

at men dagelijks roggebrood, omdat het zo voedzaam was. Ook in de gevangenis lieten ze

zich het smaken. 'Brood voor de verdoemden' heette dat. De Antwerpse naam hiervoor is:

roggeverdoemekes. Later werden rozijnen of krenten aan het deeg toegevoegd.
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WINDDROGE ROZIJNEN

Rozijnen moeten winddroog zijn.  

Daarvoor moet u ze een dag van tevoren  

wassen en zo'n 20 minuten weken in water van 

ongeveer 30 °C. Giet de rozijnen daarna af in 

een zeef en laat ze drogen op een theedoek.  

De volgende dag kunt u ze gebruiken.



Tel. 020-6415308 - www.schiedon.nl

SCHOENEN
SERVICE
AAN HUIS

Ron Schiedon meet uw voeten op, geeft  

advies en levert de juiste schoenen bij u thuis.

Alles voor uw loopgemak.

In samenwerking met Amstelring Ledenservice

Bovenkerkerweg 43, 1185 XA  Amstelveen
Tel. 020 - 6415308, www.schiedon.nl

KAPPER, PEDICURE &
SCHOONHEIDSSPECIALIST

Makkelijk bij u thuis

Bel 088-1000100
of kijk op mobella.nl

(Advertenties)

FYSIO
THERAPIE?

Waar anders?

Amstelland Fysiotherapie

www.amstellandfysiotherapie.nl
   Tel.: 020 - 7557141   E-mail: fysio@zha.nl
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“De Boodschappendienst aan huis bezorgt dagverse 

boodschappen in heel Nederland. Verschil met andere 

boodschappendiensten is dat de Boodschappendienst 

aan huis producten bestelt bij de afzonderlijke speciaal-

zaken en niet via een groothandel inkoopt. Wij werken 

uiteraard samen met leveranciers die kwalitatief  

uitstekende producten leveren”, vertelt Marko Borkes  

van Distrivers. 

BESTELLEN

U kunt via uw computer of tablet uw boodschappen 

bestellen. Via de webshop heeft u de keuze uit ruim  

500 zorgvuldig geselecteerde levensmiddelen die  

zijn onderverdeeld per productgroep. Zo bent u  

altijd op de hoogte van een actueel prijsoverzicht  

en de laatste aanbiedingen. 

MAALTIJDSERVICE AAN HUIS, KOELVERS

Boodschappen aan huis is onderdeel van Maaltijdservice 

aan huis, koelvers. U kunt bij de boodschappen ook uw 

koelverse maaltijden mee laten bezorgen, maar de maal-

tijden en boodschappen zijn ook apart te bestellen.

BEZORGD TOT IN DE KEUKEN 

“Wij bezorgen de boodschappen tot aan de deur of zo u 

wilt zetten wij deze bij u in de keuken. Nog een verschil 

met andere boodschappendiensten is dat wij zelfs uw 

boodschappen voor u opruimen in de (koel)kast als u  

dat wenst”, aldus Marco.

Wilt u gebruikmaken van de Boodschappendienst 

aan huis, wilt u meer informatie ontvangen of  

uitleg bij het online bestellen in de webshop? 

Neem dan contact op met de servicedesk van 

Distrivers via 0800-31006.
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Heeft u te weinig tijd of bent u zelf niet in staat om de boodschappen te doen?  De Bood-
schappendienst aan huis van Amstelring Ledenservice koopt alle levensmiddelen in bij 
speciaalzaken en bezorgt deze bij u thuis.  Of u nu brood, groente, fruit, kaas, noten, vlees 
of vis wilt, het brood komt van de bakker, groente en fruit van de groenteboer en zo verder. 
Zo krijgt u de beste boodschappen bij u thuisbezorgd.

Dagverse boodschappen  
bij u thuisbezorgd

BOODSCHAPPENDIENST AAN HUISNieuw!
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Terugblik Jubileummarkt
“We wisten niet dat jullie dat allemaal hebben” en “Ik dacht dat Ledenservice alleen 

voor ouderen was”, waren veel gehoorde kreten tijdens de feestelijke Jubileummarkt 

van afgelopen mei in Woonzorgcentrum Het Hoge Heem Uithoorn.

Amstelring Ledenservice bestaat dit jaar 20 jaar, 

en dat hebben we gevierd! Op zaterdag 13 mei 

organiseerde Ledenservice een Jubileumbeurs in 

het Hoge Heem in Uithoorn. Tijdens deze gezellige 

markt konden leden, bewoners van Het Hoge heem 

en andere bezoekers genieten van een kopje koffie 

met een gebakje. Er waren diverse kramen met 

allerlei diensten die Ledenservice aanbiedt zoals bij-

voorbeeld de Matrasreiniging, de Kapper aan huis 

en de Personenalarmering. Ook konden  

bezoekers proeven van de heerlijke maaltijden 

van onze maaltijdservices, en waren er voor alle 

bezoekers gratis poffertjes. De Wasservice aan huis 

draaide aan het prijzenrad en ondertussen speelden 

de accordeonisten een gezellig deuntje. 

Als afsluiting van deze dag werd ’s middags een 

loterij gehouden, waarbij mooie prijzen waren te 

winnen. Wat was het een gezellige dag!

Terugblik Jubileummarkt
“We wisten niet dat jullie dat allemaal hebben” en “Ik dacht dat Ledenservice alleen 

voor ouderen was”, waren veel gehoorde kreten tijdens de feestelijke Jubileummarkt 

van afgelopen mei in Woonzorgcentrum Het Hoge Heem Uithoorn.

Maaltijdservices aan huis

“De maaltijden die we hebben geproefd zijn zo  

heerlijk. Fijn om achter de hand te hebben als je  

eens geen zin hebt om te koken.”
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“Terwijl ik bij de schoonheidsspecialiste zat, liet mijn man zijn haren  

knippen en zat mijn dochter bij de pedicure. Fijn dat we dit eens gratis  

kunnen uitproberen.” Dochter Sandra is ook enthousiast: “Ik plan  

voortaan een afspraak met de pedicure aan huis bij mijn ouders.  

Dan kan zij ons tijdens één afspraak behandelen.”

Kapper, Pedicure, Schoonheidsspecialiste

Tablet voor Ouderen

Veel geïnteresseerden kregen uitleg over de een-

voudige bediening van de Tablet voor Ouderen.

Wasservice 
aan huis

Draaien aan het  

prijzenrad met kans  

op leuke prijsjes.

Medipoint  
Thuiszorgwinkels 

Amstelring

Uitleg over een  

seniorentelefoon.

’s Middags om 15.30 uur werd een loterij gehouden, 

waarbij Amstelring Ledenservice dankzij samen-

werkingspartners en andere sponsors fraaie prijzen  

kon aanbieden.

Mevrouw Van Houte uit Amstelveen (grote foto blz. 18) 

was helemaal overdonderd met de 1e prijs die ze won bij 

de loterij, een cheque ter waarde van maximaal € 650,-, 

aangeboden door de Nederlandse Huisopticiens.

Loterij

De poffertjes vonden 

gretig aftrek.  

In vier uur tijd werden 

circa 600 poffertjes 

gebakken.

Audicien aan huis

Veel mensen hebben bij 

de audicien ervaren hoe 

het is als het omgevings-

geluid wegvalt. In een 

rumoerige omgeving 

kan men -wanneer men  

eventueel slechthorend 

is- toch goed een  

gesprek volgen.






