
Service 

• Senioren Activiteitenpas©

• Senioren Servicepakket©

• Aanvullende diensten

voor 
thuis
wonende 
senioren

Stichting Verenigde Zorgcentra 
Schijndel

• Zorgcentrum Mgr. Bekkershuis
• Verpleeghuis St. Barbara



De Senioren 
Activiteiten-
pas©

Met deze pas heeft u recht op de 
volgende diensten en activiteiten:
• Gratis koffi e of thee in onze 
 vestigingen. 
• Onze bibliotheek bezit meer dan 
 honderd boeken met een groot 
 lettertype. De collectie wordt regel-
 matig gewisseld.
• Op onze leestafels vindt u elke dag 
 een ‘verse’ krant en andere lectuur.
• Boodschappen doen in onze 
 winkels. Daar kunt u onder 
 andere afgepaste porties brood en  
 beleg kopen. 
• Snackservice. Elke woensdag een 
 (broodje) kroket of frikadel tegen 
 een vriendelijke prijs.
• ‘Ontmoeten en Begroeten’: educa-
 tieve en recreatieve activiteiten 
 waar u leeftijdgenoten treft. 
• Internetten en e-mailen. Een 
 vrijwilliger helpt u als dat nodig is. 
• Naar de kapper tegen gereduceerd 
 tarief.
• Gebruik van zaal en restaurant. 
 Handig als u iets te vieren heeft. 

• Korting bij een aantal winkels in 
 Schijndel.
• Maandelijks een gratis informatie-
 bulletin; zo blijft u van alle activi-
 teiten op de hoogte.
• Toegang tot aanvullende dienst-
 verlening (zie elders in deze folder).

De kosten van de Senioren 
Activiteitenpas© bedragen slechts 
€ 8,50 per maand voor een alleen-
staande en € 12,50 per maand voor 
een echtpaar.



Het Senioren 
Service-
pakket©

Dit pakket bevat alle diensten en 
activiteiten van de Senioren 
Activiteitenpas©, plus:
• Deelname aan diverse activiteiten 
 en festiviteiten. 
• Bewegen voor ouderen: elke week 
 samen de spieren soepel houden.
• 5% korting op alle maaltijden in 
 het wijkrestaurant.
• 5% korting op alle afhaal-
 maaltijden. 
• Zorgbemiddeling. Onze mede-
 werkers helpen u bij het aanvragen 
 van hulpmiddelen of een zorg-
 indicatie. 
• Tijdelijke zorg aan huis, zolang u 
 wacht op een indicatie of de bij-
 stelling daarvan.
• Zorgservice. Af en toe even een oog 
 laten druppelen of een verbandje 
 wisselen? Onze medewerkers 
 helpen u deskundig.

De kosten van het Senioren 
Servicepakket© bedragen slechts 
€ 18,50 per maand voor een alleen-
staande en € 25,00 per maand voor 
een echtpaar.



Aanvullende 
diensten

Maakt u gebruik van de Senioren 
Activiteitenpas© of het Senioren 
Servicepakket©? Dan kunt u ook een 
beroep doen op een of meer van de 
volgende diensten:
• Noodhulp (€ 15 per maand).
 Informeer naar de voorwaarden.
• Klusjesman (€ 7,50 per maand).
 Onze klusjesman lost kleine 
 huishoudelijke ongemakken op. 
• Wasverzorging (prijs per stuk).
 Wij doen voor u de was en de strijk 
 tegen een aantrekkelijk tarief.
• Belservice (€ 9,50 per maand).
 Wij bellen u dagelijks op af-
 gesproken tijden om te informeren 
 of alles in orde is. 
• Hulp in de huishouding (€ 19,50 
 per uur). Onze medewerkers 
 maken uw woning schoon.
• Voordelige verzekeringen.
 Tegen wettelijke aansprakelijkheid 
 (W.A.) bieden wij u een verzekering 
 voor slechts € 1,00 per maand; 
 een inboedelverzekering vanaf 
 € 3,00 per maand.

• Huur hoog-laagbed tegen aantrek-
 kelijke voorwaarden.

Alle in deze uitgave genoemde 
prijzen gelden voor 2005; 
prijswijzigingen voorbehouden.



Geniet van 
uw oude dag

Als dat uw wens is, bent u bij de 
Stichting Verenigde Zorgcentra 
Schijndel (SVZS) aan het juiste adres. 
De SVZS levert zorg in zorgcentrum 
Mgr. Bekkershuis en verpleeghuis 
St. Barbara en aan thuiswonende 
ouderen. Voor senioren die zelfstan-
dig wonen, hebben wij speciaal een 
pakket aan diensten ontwikkeld. 

Zelfstandig en onbezorgd
Onze diensten maken uw leven 
een stuk aangenamer. Zo kunt u 
deelnemen aan allerlei activiteiten 
waar u leeftijdgenoten ontmoet. U 
kunt terecht in onze restaurants en 

winkels. Wij doen voor u de was en 
de strijk. En stel dat er echt nood aan 
de man is; dan zorgen wij ervoor dat 
er snel iemand bij u is. Als u wilt, bie-
den wij ook zorg aan huis. Dat alles 
met maar één doel: dat u onbezorgd 
op uzelf kunt blijven wonen. 

Dienstverlening op maat
Onze dienstverlening is heel com-
pleet. Maar u weet zelf het beste 
waaraan u behoefte heeft. Daarom 
hebben wij onze diensten onderge-
bracht in verschillende pakketten. U 
bepaalt zelf welke pakket het beste 
bij u past.

Vindt u het ook zo plezierig om als 
senior in uw eigen huis te blijven 
wonen? Om zelf uw leven in te rich-
ten en niet voortdurend van anderen 
afhankelijk te zijn? Om op uzelf te 
wonen en toch verzekerd te zijn van 
veiligheid en comfort? Om zelf te 
kiezen van welke zorg en dienstver-
lening u gebruik wilt maken? 

met:
• Senioren Activiteitenpas©

• Senioren Servicepakket©

• Aanvullende diensten



Wilt u meer weten? Bel dan met onze 
coördinator ‘zorg aan huis’, 
telefoon: (073) 544 27 00 
of vraag een informatiepakket aan bij 
de receptie van Mgr. Bekkershuis of 
St. Barbara.

Meer 
informatie

Dienstverlening voor thuis wonende 
senioren is een initiatief van de Stich-
ting Verenigde Zorgcentra Schijndel 
(SVZS). De SVZS beheert het zorg-
centrum Mgr. Bekkershuis en het 
verpleeghuis St. Barbara in Schijndel. 
De stichting staat bekend als een 
goede en betrouwbare aanbieder 
van zorg in deze instellingen en de 
laatste tijd ook van zorg aan huis.

Stichting Verenigde Zorgcentra 
Schijndel
Postbus 154
5480 AD  Schijndel
Telefoon: (073) 544 27 00
E-mail: zorgaanhuis@svzs.nl
Internet: www.svzs.nl


