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Ouder worden, jezelf blijven. Al 25 jaar helpt Groenhuysen 

u daarbij! Op 1 mei 2018 is het precies 25 jaar geleden dat 

Groenhuysen ontstond uit een fusie tussen Charitas, 

het vroegere gasthuis, en diverse bejaardencentra uit 

Oudenbosch en omstreken. Dat vieren we graag met u! 

Net als de vorige jaren bieden wij u daarom graag iets 

extra´s met de Groenhuysenpas. In deze gids vindt u de 

voordelen die de pas u kan bieden. Van een avondje uit tot 

wekelijks fitnessen bij u in de buurt. We hebben gepro-

beerd een gevarieerd aantal aanbieders te verzamelen in 

de gids, zodat u er weer lekker op uit kunt! 

In 2018 gaan we verder om dit aanbod uit te breiden, dus 

kijk ook eens op www.groenhuysen.nl/groenhuysenpas 

voor nieuwe aanbieders!

Veel plezier met de Groenhuysenpas 2018. 

Met vriendelijke groet,

Management en medewerkers

Groenhuysen

Voorwoord
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■  HUISSELECT IE  GROENHUYSEN

Goed eten in een gezellige sfeer levert een 
belangrijke bijdrage aan uw wel bevinden. 
Daarom beschikken bijna al onze woonvoor-
zieningen over een sfeervol restaurant of Grand 
Café waar u voor een aantrekkelijke prijs een 
smakelijke maaltijd, lunchgerecht of gewoon 
een kopje koffie kunt bestellen. 
Hieraan besteden we graag veel aandacht. 
Zo kunt u in alle restaurants iedere dag kiezen 
uit een smakelijk dagmenu.

Uw voordeel
15% korting op het hele assortiment. 
Koffie en thee zijn gratis op alle locaties van 
Groenhuysen. M.u.v. WMO locaties, 
steunpunten en dagbesteding.

Restaurant 
of Grand Café

 Groenhuysen Klantbureau  |  T 088 - 55 740 00
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Bibliotheek
 Groenhuysen Klantbureau  |  T 088 - 55 740 00

Onze specialisten
Diëtetiek  |  Ergotherapie  |  Fysiotherapie 
Geestelijke verzorging  |  Logopedie | Psychologie

Gezond worden en gezond blijven is voor iedereen belangrijk. Daarom 
heeft Groenhuysen veel deskundigen in huis die u hierbij kunnen helpen. 
U kunt hier gebruik van maken, ook al heeft u geen indicatie of ontvangt u 
geen vergoeding via uw zorgverzekering. De kosten zijn dan voor uw eigen 
rekening, uiteraard tegen gereduceerd tarief. Bekijk de polisvoorwaarden 
of neem contact op met uw zorgverzekeraar om te informeren op welke 
vergoeding u recht heeft.

Uw voordeel
5% korting op een behandeling of advies van de gespecialiseerde 
medewerkers. Deze korting is niet van toepassing in combinatie met 
een vergoeding via uw zorgverzekering of in combinatie met een 
lopende behandeling.

Behandeling en advies
 Groenhuysen Klantbureau  |  T 088 - 55 740 00

Diverse locaties van Groenhuysen beschikken over een kleine 
bibliotheek, boekenkast of een ingerichte leeshoek. U kunt 
er op ieder moment van de dag binnen stappen om een boek 
te lezen of te lenen. Sommige van deze boeken 
hebben een extra groot lettertype. 
U merkt, aan alles is gedacht!

Uw voordeel
U kunt gratis gebruikmaken 
van deze bibliotheekdienst.

In zowel onze woonvoorzieningen als onze steunpunten worden volop 
activiteiten op het gebied van sport, spel, cultuur, natuur en recreatie 
aangeboden. Hierbij kunt u denken aan schilderen, koersballen, biljarten, 
koken, bingo, handwerken, zang en dans, bewegen voor ouderen, 
spelletjes of film kijken. Deze activiteiten zijn vaak in verenigingsver-
band, dus u ziet altijd een bekende om mee te praten. Voor sommige 
verenigingen wordt een kleine eigen bijdrage gevraagd. Zo rekent de 
kookclub in centrum voor Wonen & Zorg Blankershof een bijdrage voor 
de ingrediënten, zodat de leden samen een luxe en vooral smakelijke 
maaltijd op tafel kunnen zetten.

Uw voordeel
Onze locaties bieden een groot aanbod. Vraag uw voorkeurslocatie naar 
de voorwaarden.

Activiteiten en verenigingen
Groenhuysen Klantbureau  |  T 088 - 55 740 00
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■  HUISSELECT IE  GROENHUYSEN

Tijdelijke zorg 
 Groenhuysen Klantbureau  |  T 088 - 55 740 00

Zorgt uw dochter, zoon, partner, zus of iemand 
anders voor u en wil diegene er even tussenuit 
voor bijvoorbeeld een vakantie? Of moet u rustig 
herstellen van een ziekte of revalideren na een 
ongeval of operatie? U kunt tijdelijk gebruik maken 
van een logeerkamer in één van onze woon-
zorgcomplexen.

Uw voordeel
10% korting op de huur van een logeerkamer.
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mantelzorgsteunpunt 
Rucphen

  Mantelzorgsteunpunt  |  T 088 - 55 748 90    

     E  info@mantelzorgroosendaal.nl | info@mantelzorgrucphen.nl 

Iedereen krijgt weleens te maken met mantelzorg. Zorgt u voor uw chronisch zieke 
of hulpbehoevende partner, ouder,  dochter, zoon, familielid, kennis, buurman of 
buurvrouw, dan bent u een mantelzorger. Mantelzorg vraagt extra tijd en komt 
altijd naast andere zaken die belangrijk zijn in het leven, zoals gezin, werk, hobby en 
sociale contacten. Daarnaast kan mantelzorg extra kosten met zich meebrengen. De 
mantelzorgmakelaar brengt samen met de mantelzorger de situatie thuis in kaart en 
bekijkt bij welke regeltaken er ondersteuning gewenst is. De dienstverlening van de 
makelaar kan variëren van het opzoeken van informatie of bellen naar instanties tot 
het bemiddelen met de werkgever. De mantelzorgmakelaar beschikt over kennis van 
regelingen op diverse gebieden.  

Uw voordeel
Met de Groenhuysenpas is het eerste consult gratis. Daarna zijn de kosten € 52,62 
per uur. Deze kosten kunnen worden gedeclareerd via de aanvullende pakketten 
van diverse zorgverzekeraars. Voor geregistreerde mantelzorgers in de gemeenten 
Roosendaal en Rucphen zijn alle consulten gratis door subsidie. Registreren kan door 
een afspraak te maken met een consulent van mantelzorgsteunpunt.

Personenalarmering
 Groenhuysen Klantbureau  |  T 088 - 55 740 00

Voelt u zich af en toe niet meer veilig in uw 
eigen huis, omdat u bang bent dat er geen 
hulp is als er iets gebeurt? Personen alarmering 
biedt u in zo’n geval de zekerheid dat er altijd 
snel hulp ter plaatse is. Dit is niet alleen voor u 
een veilig en vertrouwd gevoel, maar ook voor 
uw partner, familieleden of vrienden. Als u een 
abonnement op personenalarmering neemt, 
wordt er bij u een alarmtoestel geplaatst. Met 
één druk op de bijgeleverde halshanger kunt u 
24 uur per dag alarm slaan en meteen in con-
tact komen met de alarmcentrale. Als het nodig 
is, schakelt de alarmcentrale direct hulp in.

Er zijn twee soorten abonnementen personen-
alarmering: sociale en professionele alarmering. 
Bij sociale alarmering worden de door u 
opgegeven buren, familieleden of vrienden 
gewaarschuwd. Bij professionele alarmering 
wordt direct een gekwalificeerde medewerker 
van Groenhuysen naar u toegestuurd.

Uw voordeel
25% korting op 
de eenmalige 
aansluitkosten 
van personenalarmering.

Mantelzorgmakelaar mantelzorgsteunpunt 
Roosendaal
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■  CURSUSSEN EN RECREAT IE

Uw voordeel
€ 2,50 korting op een individuele ritprijs. Op doordeweekse dagen 
mogen partner en gezinsleden voor hetzelfde tarief rijden, of u ont-
vangt 10% korting op het kartarrangement.

Kart Centre Roosendaal 
 De Stok 3  |  4703 SZ Roosendaal  |   T 0165 – 57 07 77  |  I www.kcr.nl

12

Op de binnenbaan met een lengte van 650 meter krijgt u het gevoel te 
rijden in een FORMULE 1-wagen in het klein. Voor mindervaliden is er 
een speciale aangepaste kart te huur.
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In de moderne dansschool van Rottier 
Dancemasters kunt u terecht voor stijldansen, 
streetdance, kidsdance, breakdance en salsa.

Uw voordeel
10% korting op alle danscursussen. Deze korting 
geldt niet in combinatie met andere kortingen.

Rottier Dancemasters
  Vijfhuizenberg 52  |  4708 AL Roosendaal  

T 0165 – 55 34 21  |  I www.rottierdancemasters.nl

Wilt u een mooi beeld hebben voor in uw 
huis of tuin en het ook zelf maken? Dan is een 
workshop Boetseren dé mogelijkheid. Ook al 
denkt u misschien dat u niet creatief bent, u 
zult verrast zijn door het resultaat!

Uw voordeel
10% korting op de workshops, inclusief alle 
materialen, koffie of thee en iets lekkers. 
De workshop omvat 2 dagen van ongeveer 
6 uur (incl. lunch) of 3 dagdelen van ongeveer 
4 uur. Kosten zonder korting € 150.

Telleman Kreatieve Zaken
 Meeuwberg 69  |  4708 NH Roosendaal 

     T 06 – 22 23 84 77   

     I www.tellemankreatievezaken.nl

Verkeersschool Blom leidt al meer dan 50 jaar chauffeurs op voor elk gewenst 
rijbewijs. Ook kunt u hier een slipcursus of training in verkeersveiligheid volgen. 

Uw voordeel
7% korting op rijopleidingen voor de auto, vrachtwagen, motor of aanhanger. 
Op de Slipcontrol Basistraining of Introtraining krijgt u maar liefst 15% korting.

Verkeersschool Blom
 Handelsweg 11  |  4879 AJ Etten-Leur  |  T 076 – 50 155 35   

     I www.verkeersschoolblom.nl
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■  UIT  &  ETEN

Caffè Dono - Koffie, thee en meer 
 Raadhuisstraat 31  |  4701 PL Roosendaal  

 T 0165 – 55 44 53  |  I www.facebook.com/caffedono

Uw voordeel
Kom van maandag tot en met 
donderdag genieten van een 
overheerlijke kop koffie of thee 
en ontvang 10% korting met  
de Groenhuysenpas.

Irodion
 Raadhuisstraat 41  |  4701 PL Roosendaal

 T 0165 – 55 77 99  |  I www.irodion-roosendaal.nl

Uw voordeel
Voor pashouders van de Groenhuysenpas hebben we 
een speciale kortingsregeling bij De Moriaan eten & 
drinken. Op vertoon van uw Groenhuysenpas krijgt u 
op alle openingsdagen (uitgezonderd de feestdagen) 
10% korting op de rekening. De actie geldt voor de 
gehele kaart inclusief drankjes en kan zowel in het café 
als in het restaurant gebruikt worden. Goed voor een 
gezellig avondje uit!

De Moriaan eten & drinken
 Tongerloplein 9  |  4701 HV Roosendaal

 T 0165 – 55 55 65  |  I www.demoriaan.nl

Uw voordeel
Van maandag tot en met donderdag krijgt u 
10% korting op de rekening.
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Pannekoekencarrousel
 Kade 39  |  4703 GA Roosendaal

 T 0165 – 55 90 69
      www.pannenkoekenroosendaal.nl

Aan de Markt in Kruisland vindt u inpandig in De Commerce
het sfeervolle Restaurant D’n Eeterij.
Hier kunt u prima terecht voor een eenvoudige en smakelijke lunch,
uitgebreid diner, Meters Eten (onbeperkt tafelen met keuze uit 
60 gerechtjes voor een vast bedrag) of een compleet verzorgd feest.
Ons team staat graag voor u klaar.

Uw voordeel
Van zondag t/m vrijdag krijgt u in ons restaurant 10% korting op de
rekening (m.u.v. speciale aanbiedingen). Voor actuele openingstijden
contact ons telefonisch of via de mail.

Geeft u een feest of partij? De Commerce Kruisland beschikt over
sfeervolle zalen, van ons krijgt u een passend kado.  
facebook.com/decommercekruisland

D’n Eeterij Kruisland
 Markt 5  |  4756 AL Kruisland

 T 0167 – 53 24 85  |  I www.decommerce.nl 

Uw voordeel
Op woensdag, donderdag en vrijdag kunt 
u met uw familie pannekoeken komen 
eten met 15% korting.
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■  UIT  &  ETEN

De Sinjoor Roosendaal
 Bloemenmarkt 4  |  4701 JB Roosendaal

 T 0165 - 54 74 25  

Een Sinjoor is een Antwerpenaar waarvan zijn familie al generaties 
lang binnen de oude stadswallen van Antwerpen woont. “Een 
gezellig mens”, die van grappen en grollen houdt, en die tevens de 
verworvenheden van de vlaamse cultuur weet te waarderen. 
Een levensgenieter, Antwerpenaar in hart en nieren met oog voor 
gezelligheid en de schone dingen van het leven zoals eten en 
drinken.

De Sinjoor Roosendaal zet deze traditie voort door u met oprechte 
gastvrijheid te verwelkomen. Om een met liefde en hartstocht 
bereidde maaltijd te serveren vergezeld van een goed glas wijn of 
een echte Antwerps Bolleke de Koninck. U proeft de smaak van 
gastvrijheid.

Uw voordeel
10% korting op de gehele rekening.Uw voordeel

Op woensdag, donderdag en vrijdag serveert de Wouwse 
Wereld het Groenhuysen 3-gangen weekmenu (vis of vlees) 
voor € 22,50 per persoon. Liever de daghap? Met de 
Groenhuysenpas betaalt u € 9,00 per persoon op woensdag 
en donderdag en € 10,00 per persoon op vrijdag.

Restaurant De Wouwse Wereld
 Roosendaalsestraat 1  |  4724 AA Wouw 

 T 0165 – 30 06 46  |  I www.wouwsewereld.nl
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Uw voordeel
Voor deelname aan ‘een rondje wandelen of fietsen met smaak’ betaalt 
u slechts € 32,50 in plaats van € 36,50. Bovendien krijgt u een gratis 
aperitiefje. Dit arrangement omvat een kopje koffie of thee met wat 
lekkers, een wandel- of fietsroute door de mooie omgeving en na afloop 
een heerlijk 3-gangen diner.

Golden Tulip De Reiskoffer
 Pastoor van Breugelstraat 45  |  4744 AA Bosschenhoofd

 T 0165 – 31 63 10  |  I www.hoteldereiskoffer.nl

Uw voordeel
Een tweede driegangenmenu geheel gratis, enkel te reserveren 
via www.restaurantdehaard.nl/reserveren, via actie Groenhuysen 
(onder diner), op basis van beschikbaarheid. 
*Niet op zaterdag, speciale dagen en feestdagen.

OF  
Een high-tea met 25% korting, enkel te reserveren via 
www.restaurantdehaard.nl/reserveren, via actie Groenhuysen 
(onder high-tea), op basis van beschikbaarheid. 
*Niet op zaterdag, speciale dagen en feestdagen.

Restaurant De Haard
 Pagnevaartdreef 5  |  4744 RE Bosschenhoofd

 T 0165 – 31 38 00  |  I www.restaurantdehaard.nl
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■  MOBIL ITE I T

Garage Dave Mouws is een universeel auto-
bedrijf en aangesloten bij BOVAG. U kunt er 
onder andere terecht voor APK, onderhoud, 
kleine of grote reparaties, aircoservice en 
in- en verkoop van gebruikte auto’s.

Garage Dave Mouws
 Leemstraat 4  |  4705 RH Roosendaal

 T 0165 – 39 19 11  |  I www.garagemouws.nl

Schrauwen Fietsen is al 80 jaar een begrip in 
Roosendaal en heeft een groot assortiment 
aan nieuwe en gebruikte fietsen. Kwaliteit 
en service staan bij deze zaak voorop. Ook 
van elektrische fietsen heeft Schrauwen het 
grootste assortiment. Zo verkopen zij Sparta, 
Gazelle, Batavus, Multicycle en Puch. 
Met een elektrische fiets lijkt het alsof u 
altijd bergaf fietst en met de wind in de rug. 
Dat is nog eens comfortabel fietsen! U kunt altijd binnenlopen voor 
een vrijblijvende proefrit op een (elektrische) fiets.

Uw voordeel
12,5% korting op de aanschaf van een nieuwe fiets en op onderdelen en 
accessoires. De korting is niet van toepassing op aanbiedingen, 
gebruikte fietsen en het fietsenplan. Reclamatie achteraf niet mogelijk.

Schrauwen Fietsen
 Gastelseweg 12  |  4702 TB Roosendaal

 T 0165 – 53 50 85  |  4 I www.schrauwenfietsen.nl

Wilt u uw auto goed onderhouden en aantasting van de 
carrosserie of roest op uw velgen voorkomen? Maak dan 
gebruik van de carwash van Van Osta waarbij voorreiniging 
van uw auto standaard is ZONDER extra kosten. En door de 
aanschaf van een nieuwe machine hebben wij nu een extra 
wasprogramma, het Polish programma. Hiermee wordt een 
hardwax aangebracht en in geborsteld, waardoor uw auto 
extra beschermd wordt.

Uw voordeel
Als houder van de Groenhuysenpas ontvangt u € 1,10 
korting op de vijf wasprogramma’s, inclusief de 
voorbehandeling (prijzen vanaf € 6,80 t/m € 13,50 
exclusief korting). Deze korting is niet 
geldig in combinatie met andere 
aanbiedingen.

Truck & Carwash Van Osta
 Atoomweg 18  |  4706 PN Roosendaal  |  

 T 0165 – 57 50 50  |  I www.vanosta.eu

Uw voordeel
Gratis bandenopslag bij bandenwissel 
(zomer en winter)
Gratis APK bij een onderhoudsbeurt
Gratis check van airco, remmen en banden
Alleen APK € 25.
Aircovulling € 49.
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■  PERSOONL I JKE  VERZORGING &  ONTSPANNING

Zenter, centrum voor welzijn 
 Antwerpsestraatweg 296  |  4624 JL Bergen op Zoom  |  

 T 0164 – 24 06 66  |  E info@zenter.info  |  I www.zenter.info

UITGERUST NA FLOATEN! 

Voel je je moe?
Ben je niet fit?
Te hard gewerkt?
Ben je gespannen?
Prikkelbaar?
Burnout klachten?
Ervaar je (chronische) pijn?
Last van onregelmatige diensten?

Baal je ervan dat je niet vooruit te branden bent?
Mis je daardoor een leuk feestje of ander uitje?
Of kan je het niet meer bijbenen op het werk?

Gun jezelf dan een opkikker.
Gun jezelf een warm en bijzonder bad.
Gun jezelf gewichtloosheid.
Gun jezelf een zeer diepe ontspanning die je nergens 
anders kunt ervaren.

Kom floaten
Gun je lijf en geest ‘vrij af’.
Laat je hersenen tijdens het floaten stoffen vrijgeven, die ervoor 
zorgen dat jij jezelf goed, prettig en veilig voelt. Laat je lichaam
tijdens de floatsessie de natuurlijke balans terugvinden. 

Floaten geeft je energie, vitaliteit en een betere weerstand. 
En het doet nog veel meer! Een echte weldaad. 
Bedenk wat je met dat happy-feeling-gevoel kunt doen?
Je bent het toch waard? 

Deze bijzondere ontspanning is extra ondersteunend voor 
mensen met fibromyalgie en reumaklachten. Waarom?
Floaten zorgt voor een uiterst diepe ontspanning, vermindert pijn,
geeft meer bewegingsvrijheid en meer grijpkracht.
En de resultaten blijven doorwerken, ook na de floatsessie!

Op de site van Zenter kun je de onderzoeksresultaten 
direct opvragen. 

Jouw voordeel 
Speciaal voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers van Groenhuysen 
(alleen op vertoon van een geldige Groenhuysenpas):
                                                                                                             
1x Floatsessie van 45 minuten : € 24,00 (17% korting)                                                      
1x Floatsessie van 45 minuten met ontspanningsmassage 
van 30 minuten : € 52,00 (10% korting)                                                                                                      
Bovenstaande kortingsregeling is niet geldig in combinatie met andere acties.

Gespannen? Floaten geeft diepe ontspanning
Blessure? Floaten zorgt voor snel herstel
(Spier)pijn? Floaten verzacht
Slecht slapen? Floaten compenseert
Vermoeid? Floaten geeft energie
En floaten doet nog veel meer!!

19



■  PERSOONL I JKE  VERZORGING &  ONTSPANNING

E.M.J. van Hasselt Tandprothetiek
  T 0165 – 82 23 16  |  E info@evht.nl  |  I www.evht.nl

U kunt bij ons terecht voor:
• Volledige gebitsprothese
• Gedeeltelijke gebitsprothese (partieel)
• Frame prothese (gedeeltelijk met een metalen frame)
• Implantaat prothese (op drukknop of steg)

• Opvullen bestaande prothese  
 (rebasing)
• Gebitreparatie 
 (eventueel met versteviging) 

E.M.J. van Hasselt Tandprothetiek is een tandtechnisch laboratorium gespecialiseerd in het 
vervaardigen van gebitsprotheses, rebasingen en protheses op implantaten. Binnen ons uniek 
concept behandelen wij bij u thuis. Onze professionele kennis en jarenlange ervaring zorgt er 
voor dat elk detail perfect wordt uitgewerkt.

Uw voordeel
Wij berekenen geen extra kosten voor het 
huisbezoek en weekendbehandeling. 
De behandelkosten gelden volgens de 
tarievenlijst voor de tandheelkundige zorg.
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In schoonheidssalon ’t Bjoetie Huys wordt gewerkt 
met het Franse huidverzorgingsmerk Gatineau en het 
Zwitserse huidverzorgingsmerk Juvena. Voor ieder 
huidtype en iedere huidconditie kunnen er allerlei 
combinaties gemaakt worden uit diverse verzorgings-
lijnen. Zo wordt er uiteindelijk een verzorging op 
maat voor u samengesteld. U krijgt op deskundige 
wijze een huidadvies en u wordt begeleid bij het 
kiezen van de juiste schoonheidsbehandeling en 
producten voor thuis. 

Uw voordeel
Bij een gezichtsbehandeling krijgt u 10% korting 
(uitgezonderd Microdermabrasie en Microneedling) 
en u ontvangt een luxe miniatuur, afgestemd op uw 
specifieke huidtype, cadeau (zolang de voorraad 
strekt).

’t Bjoetie Huys 
 Krekelberg 53  |  4708 KR Roosendaal  

     T 0165 – 56 55 90  |  E bjoetiehuys@gmail.com

Riviera Hairstyles Kapsalon
  Kalsdonksestraat 89 |  4702 ZB Roosendaal 

      (gevestigd in Wiekendael)  |  T 088 - 55 738 36 

      b.g.g. 06 - 27 83 20 71 |  I www.rivierahairstyles.nl

In Roosendaal vindt u inpandig in locatie Wiekendael van Groenhuysen de Tren-
dy kapsalon Riviera Hairstyles. “Wie kan deze salon bezoeken?” zal waarschijn-
lijk bij u opkomen daar deze inpandig is in Wiekendael. Iedereen die verblijft 
in Wiekendael, als bewoner of als revalidatie patiënt maar ook zeker als u een 
familielid bent of een bekende van een bewoner. 

Maar heeft u geen binding met Wiekendael, dan bent u ook van harte welkom 
voor een behandeling in onze kapsalon. 

Voor welke behandelingen kunt u bij ons terecht? Wij verzorgen graag uw haar 
tijdens een ontspanmomentje. U kunt als dame, heer of kind uw haar laten 
knippen, u kunt uw haar een kleurbehandeling geven, een permanent of uw haar 
laten föhnen of watergolven. Ook kunt u bij ons terecht voor CND Gellac nagels. 

In onze kapsalon heeft u even een momentje voor uzelf. Genieten van een lekker 
kopje koffie of thee en een boekje erbij tijdens de behandeling van uw haar.
Onze openingstijden: woensdag – donderdag en vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

Uw voordeel
Allereerst krijgt u bij ons een behan-
deling met aandacht en professionele 
producten van Goldwell. Een heerlijk 
ontspanmoment zit er gratis bij. En u 
krijgt op uw behandeling op vertoon 
van uw Groenhuysenpas bij ons 
€ 1,50 korting op de behandeling. 
 
Wij zien u graag tegemoet in onze 
kapsalon “Riviera Hairstyles”.
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■  PERSOONL I JKE  VERZORGING &  ONTSPANNING

Hairnation 
 Zorgcentrum Blankershof  |  Dragon 2 4751 KK Oud Gastel  |  T 0165- 85 37 38  |  E info@hairnation.nl  |  I www.hairnation.nl

Ongewenste kaalheid door chemotherapie, stress of ziekte is erg 
confronterend en heeft vaak een grote emotionele impact. Hoewel 
haaruitval zelf moeilijk valt tegen te gaan, kunnen we de kaalheid wel op 
een elegante manier verbloemen. Een professioneel haarwerk geeft de 
drager op een discrete manier een stukje eigenwaarde terug. Zeker omdat 
ze – mits goed aangemeten - tegenwoordig nauwelijks nog van echt zijn 
te onderscheiden.

• Standaard confectie haarwerken
• Synthetische haarwerken
• Haarwerken van echt haar
• Maatwerk haarwerken, zowel van echt als synthetisch haar
• Grote collectie accessoires, waaronder mutsjes, shawls en bandeaux
• Advies en hulp bij onderhoud van uw haarwerk
  

Vergoeding van uw haarwerk
Omdat Hairnation is aangesloten bij SEMH (Stichting Erkenningsregeling 
Medische Hulpmiddelen) kunt u voor de vergoeding van uw haarwerk 
terecht bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent krijgt 
u uw haarwerk deels of volledig vergoed. Wij declareren rechtstreeks bij 
uw zorgverzekeraar.

Hairnation, sterk in haar!
Meer weten over onze werkwijze en wat we voor u kunnen betekenen? 
Neem gerust contact met ons op, we helpen u graag verder! U kunt ons 
bereiken via bovenstaande gegevens.

Hairnation werkt uitsluitend op afspraak. We zijn op maandag t/m vrijdag 
bereikbaar van 9:00 u tot 21:00 u. Op zaterdag kunt u ons tot 16:00 u 
bereiken.

Professionele haarwerken 
van Hairnation

In het verlengde van onze praktijk hebben we voor 
patiënten die kampen met ongewenste kaalheid 
een haarwerkspecialist in huis. Marleen van 
Bruchem van Hairnation Haarwerken heeft ruim 34 
jaar ervaring in het vak. Naast vakbekwaam is zij 
erg begaan met het lot van haar cliënten. Marleen 
meet haarwerken aan van zowel echt als 
synthetisch haar, volledig naar wens van de cliënt.

Ongewenste kaalheid door 
ziekte of aandoening

10%
korting op alle haarwerken en maatwerken.

Korting is geldig op vertoon van uw Groenhuysenpas.
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■  WINKELVOORDEEL

Sfeerhaven
  Westelijke Havendijk 10a  |  4701 NZ Roosendaal  |  T 0165 - 32 64 08

  E info@sfeerhaven.nl  

Care & Comfort

Bij Sfeerhaven staan ambacht beleving en creatie centraal.  Wilt u iets realiseren op het 
gebied van wonen en interieur dan is Sfeerhaven de perfecte plek. Van woonadvies, 
woonaccessoires, meubelen en maatwerk tot een complete verbouwing. Dit maakt ons 
uniek. In een prettige ambiance krijgt u persoonlijke begeleiding en advies op maat. 

Houthaven levert industriële meubelen en biedt ook een uitgebreid assortiment hout aan. 
Onder andere sloophout, steigerhout, stalen wanden en tafel onderstellen zijn in vele 
soorten en maten verkrijgbaar. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Uw voordeel
•   5% korting op maatwerk meubelen
• 10% korting op meubel en vloerrenovatie
• 15% korting op alle laminaat
• 25% korting op het leggen van laminaat of houten vloeren

Timmers Medizorg Care & Comfort
 Kade 51  |  4703 GC Roosendaal  |  T 0165 – 56 06 09  |  E info@timmersmedizorg.nl

     I www.timmersmedizorg.nl

Hulpmiddelen dagelijkse leven
Voor al uw hulpmiddelen kunt u bij ons terecht. Van 
aangepaste borden en bestek tot verzorgingsbedden 
of sta-op-stoel; van persoonlijk alarm en rollator tot 
aanpassingen in huis.

Webshop
Een grote selectie van onze hulpmiddelen kunt u 
vinden op onze webshop www.timmersmedizorg.nl  
Staat hetgeen u zoekt hier niet bij, bel ons dan even. 
Mogelijk kunnen we u toch helpen.

Orthopedische hulpmiddelen
Heeft u een sportblessure, artrose of andere klachten 
aan de gewrichten of spieren? Ons team dat bestaat 
uit vakkundig opgeleide medewerkers staat voor u 
klaar om u te helpen de juiste brace of bandage te 
kiezen. 

Uitleen en verhuur 
Voor het lenen en huren van hulpmiddelen zoals 
krukken, rolstoel of douchekruk bent u bij ons aan het 
juiste adres. Wij leveren het totale pakket. 
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Laat u verrassen! Zoekt u een bijzonder boek voor een 
geliefde, of de mooiste, nieuwste of spannendste boeken 
voor de vakantie, of gewoon zomaar? Bij ons bent u op het 
juiste adres. Stuur een wenskaart naar een jarige of iemand 
die ziek is, daar wordt iedereen blij van! En tijdschriften 
zijn altijd een passend cadeau of heerlijk om zelf bij weg te 
dromen. 

Uw voordeel
Pashouders van de Groenhuysenpas krijgen 10% korting 
op alle wenskaarten en tijdschriften.

Boekhandel Het Verboden Rijk
 Passage 37-39  |  4701 AP Roosendaal  |  T 0165 – 52 92 23

 I www.verbodenrijk.nl

De Rooy Bakkerijen B.V. biedt dagelijks verse brood- en gebaks-
soorten, zowel in Roosendaal als in Oudenbosch en Etten-Leur.

Uw voordeel
10% korting op de winkelverkoop van Bakkerij De Rooy 
(dus niet in de winkels van Groenhuysen). Deze korting geldt 
niet in combinatie met andere aanbiedingen of andere kortingen.

De Rooy Bakkerijen B.V.
  Tolbergcentrum 16  |  4708 HK Roosendaal  |  T 0165 – 56 18 95

Uw voordeel
10% korting op bijna alle 
artikelen in onze winkel. 
Deze korting is niet geldig in 
combinatie met andere acties of 
aanbiedingen.
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■  WINKELVOORDEEL

De Roosendaalse Stomerij
 Pres. Kennedylaan 152  |  4707 BG Roosendaal

 T 0165 – 54 26 13  |  I  www.deroosendaalsestomerij.nl 

Een verzorgd uiterlijk en een professionele uit straling worden 
in belangrijke mate bepaald door uw kleding. De Roosendaalse 
Stomerij doet daarom haar uiterste best om uw kleding in goede 
conditie te houden.

Uw voordeel
10% korting op de prijs aan de kassa. Deze korting geldt 
niet in combinatie met andere kortingen of aanbiedingen.

De Partijhal heeft ruim 30.000 artikelen van wel honderd 
(inter) nationale leveranciers onder één dak! U kunt hier terecht 
voor fietsen, verlichting, speelgoed, verf, tuin meubelen, 
huis houdelijke artikelen en nog veel meer.

Uw voordeel
10% korting op het hele winkelassortiment. Deze korting geldt 
niet in combinatie met aanbiedingen of andere kortingen.

De Partijhal
  Dorpsstraat 221a  |  4711 EK St. Willebrord  

T 0165 – 38 25 05  |  I www.partijhal.nl
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het slagersvak is dus niet alleen zichtbaar, maar vooral ook te 
proeven!

Uw voordeel
10% korting op het winkelassortiment, met uitzondering van 
de catering en maaltijden uit eigen keuken. Deze korting geldt 
niet in combinatie met aanbiedingen of andere kortingen. 

20% korting op een geheel verzorgde barbecue voor een 
zorgafdeling van locaties van Groen huysen (eenmaal per jaar, 
per afdeling).

Van Elteren selecteert zelf in Frankrijk en België de toprassen runderen 
die in de eigen stallen worden gehouden. Het vee komt uit een 
uitgestrekte en groene omgeving en is daardoor (g)razend gezond. 
Deze topdieren worden in de stallen behandeld met de grootste zorg 
en aandacht. Dit proeft u natuurlijk terug in de topkwaliteit van het 
vlees. Dit vlees is vetarm en zit vol goede eigenschappen. 

Behalve voor een puur stukje vlees, kunt u hier prima terecht voor 
de fijnste vleeswaren voor op uw brood, de lekkerste specialiteiten, 
warme en koude buffetten, hapjes, hors d’oeuvres, koffietafels en de 
heerlijkste maaltijden. Keurslager Patrick van Elteren gebruikt altijd 
de meest verse ingrediënten voor het beste resultaat. De passie voor 

Patrick van Elteren
  Kerkstraat 4  |  4751 NH Oud Gastel  

T 0165 - 51 35 02  |  I info@patrickvanelteren.nl
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■  WINKELVOORDEEL

Topslager en Viswinkel
Peter van Berkel 

 Topslager Peter van Berkel
 Lindenburg 3  |  4707 CR Roosendaal
 T 0165 - 76 91 38  |  M 06 - 10 93 21 80

 Vis Speciaalzaak Peter van Berkel
 Lindenburg 6  |  4707 CR Roosendaal

Maison et Moi is een woonwinkel waar u terecht kunt voor styling, mooie 
meubels, woonaccessoires, kalkverf en accessoires als tassen, shawls en bijoux 
voor uzelf. Kom eens langs om inspiratie op te doen en lekker rond te kijken in 
onze sfeervolle winkel.

Uw voordeel
Op vertoon van de Groenhuysenpas ontvangt u 
5% korting op al uw aankopen 
(niet in combinatie met andere aanbiedingen).

Maison et Moi
 Raadhuisstraat 24  |  4701 PS Roosendaal

 T 0165 – 79 53 57  |  I www.maisonetmoi.nl

Uw voordeel
Wij bieden u bij aankopen in onze winkel 
10% korting op het totaalbedrag. 
Dit alleen op vertoon van de pas. 
Gaarne vooraf kenbaar maken.
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Van Gastel Verhuizingen B.V.
 Boerkensleen 14  |  4705 RL Roosendaal

 T 0165 – 53 71 69  |  I www.vangastelverhuizingen.nl

Een verhuizing is voor de meeste mensen geen dagelijkse gebeurtenis 
en daardoor een spannende en hectische periode. Van Gastel 
Verhuizingen B.V. is specialist in het zorgeloos verhuizen en doet er alles 
aan om van uw verhuizing een prettige gebeurtenis te maken.
 
Van Gastel Verhuizingen B.V. is een bedrijf met een lange traditie. 
In 1923 begonnen in Roosendaal en van hieruit nog steeds 
operationeel. Het bedrijf, bekend in Roosendaal en verre omgeving, 
kenmerkt zich door de persoonlijke betrokkenheid bij alle verhuizingen 
die het uitvoert.

Van Gastel Verhuizingen B.V. is een relatief klein bedrijf, maar is wel 
Erkend Verhuizer. En dat brengt u iets extra. Want Erkend Verhuizer 
word, en blijf, je niet zomaar. Elke drie jaar wordt het bedrijf 
gecontroleerd op allerlei gebieden, zoals veiligheid, verzekeringen, mi-
lieu en diploma’s. U kunt bij Van Gastel Verhuizingen B.V. terecht voor:

• Particuliere verhuizingen, nationaal en internationaal
• Bedrijfs- en kantoorverhuizingen
• Inboedelopslag (i.c.m. verhuizing)
• Boedelruiming en woningontruiming
• Piano- en vleugelvervoer
• Vervoer kunstwerken
• Speciale projecten
• Verhuur en verkoop verhuismaterialen
• Verhuur verhuisliften
• Verhuur verhuisbussen (rijbewijs B)

Daarnaast heeft Van Gastel Verhui zingen B.V. een ruime 
ervaring met het verhuizen naar, in, en van zorg instellingen. 
Wij zorgen er altijd voor dat de verhuizing of ontruiming 
binnen de krappe tijd tussen toe wijzing en inhuizing, of na 
een overlijden plaatsvindt.

Uw voordeel
Voor de huur van de bus (zie foto, rijbewijs B) betaalt u € 75 
in plaats van € 85 per dag (exclusief BTW).
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■  WINKELVOORDEEL

Mervo Sport Roosendaal
 Dokter Brabersstraat 24  |  4701 AT Roosendaal  |  T 0165 – 53 74 19 

     E info@mervoroosendaal.nl

Mervo Sport Roosendaal is één van de mooiste en grootste sportspeciaalzaken 
van de regio. De zaak heeft een aantal gespecialiseerde afdelingen, 
bijvoorbeeld op het gebied van voetbal (Soccer Center), hardlopen en wandelen 
(Running Center), tennis en fitness.

Uw voordeel
10% korting op alle artikelen. Deze korting is niet geldig 
in combinatie met andere aanbiedingen en acties.

Koningskruid
  Vijfhuizenberg 48   |  4708 AL Roosendaal        

      T 0165 - 52 93 77  

Koningskruid is een bloemenwinkel gevestigd in 
Roosendaal. Al uw bloemwerk wordt verzorgd 
door ervaren vakmensen. Koningskruid staat 
bekend om de altijd mooie, bijzondere en seizoen 
gerichte bloemen. Het is de combinatie van 
passie en vakmanschap die leidt tot succes.

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:   09:00 t/m 17:00
Woensdag:  Gesloten
Donderdag:  Gesloten
Vrijdag:   09:00 t/m 17:00
Zaterdag:   09:00 t/m 16:00
Zondag:   Gesloten

Uw voordeel
10% korting op alle bloemgerelateerde producten.
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SAFE Ruimteverhuur
 Spoorstraat 7  |  4702 VV Roosendaal  |  T 0165 – 53 35 30  |  I www.ruimteverhuur.nl

Heeft u verhuis- of verbouwplannen of gewoon te weinig ruimte om uw spullen op te slaan? SAFE Ruimte-
verhuur biedt flexibele opslagruimte voor uw inboedel of spullen die u niet het hele jaar gebruikt. Bij SAFE 
Ruimteverhuur huurt u tijdelijke of permanente opslagruimte voor uw inboedel. Schoon, droog, afgesloten 
met uw eigen sleutel en onbeperkt toegankelijk. Dat is SAFE.

De kenmerken
• Verhuur van 1 m3 tot ruim 50 m3

• Individuele, afgesloten opslagruimte
• Schoon, droog en uitstekend toegankelijk
• Camerabewaking en elektronische toegangscontrole
 
Extra mogelijkheden
• Gratis gebruik van klein laad- en losmaterieel
• Huur aanhangwagen voor een dag gratis
• Verhuisdozen en verpakkingsmateriaal verkrijgbaar
• Opslagverzekering mogelijk

Dat is ook SAFE!
Ook voor andere ruimteproblemen heeft SAFE Ruimteverhuur een oplossing! Kijk 
op onze website voor de mogelijkheden voor bedrijfsopslag en archief, maar ook 
voor stalling van uw oldtimer, caravan of camper. Ook de no-nonsense ondernemer, 
(beeldend) kunstenaar of muzikant kan prima bij ons terecht voor een betaalbaar 
kantoor, atelier, werk- of repetitieruimte.

Uw voordeel
10% korting op de eerste vier weken huur, ongeacht de grootte van de unit. 
Bovendien ontvangt u tien gratis verhuis dozen bij het aangaan van een 
verhuurperiode van minimaal vier weken.
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PRIJZEN: WONDER-SPRAY, ANTI HUISMIJT & BACTERIE:
Prijs van 1 fles a 1000 ml € 17.  
Bij 2 flessen € 29,70

PRIJS: REISFLACON, ANTI HUISMIJT EN BACTERIE SPRAY: 
Prijs voor 2 flessen a 250 ml € 13,50

PRIJZEN VOOR MATRASREINIGING: 
Kindermatras € 28,50 
1 Persoonsmatras € 34,50  
2 Persoonsmatras € 59. 
Ook voor topdek matrassen.

PRIJS: 
DuckyDons: 1400 Gr Eenden veren 70x60 Anti allergisch, ook 
verkrijgbaar met extra sloop. Prijs per stuk: € 17,48  

ANTI HUISMIJT MATRASBESCHERMERHOES 90 X 200 CM: 
Prijs: 1 stuk € 16. 
Bij 2 stuks € 28,50 

PRIJS 123 VLEKKENSPRAY: 
(Voor bijna alle stoffen & urine vlekken van mens en dier) 
Prijs voor 2 flessen à 250 ml € 14,50

Luchtreiniger ionisator 100 m2 2 standen € 63.
Lucht ontvochtiger 500 ml per dag € 131.
Stofzuigervoet + UV antibacterie € 48,30

Nu ook verkrijgbaar Luchtreiniger 30m2 voor € 27,98, speciaal voor 
de kleinere ruimtes, helpt allergieën en hooikoorts voorkomen.

Verder EXTRA aanbieding: bij een combinatie van matras reiniging 
en stoel of bankstel reiniging ontvangt u geen 6% maar 9% korting, 
dus combineer en pak meer korting!!

Prijzen voor STOEL en of BANK Reiniging € 22. per zitting. Vanaf 
3 zittingen komen we gratis aan huis. Ook doen we aan Tapijt 
reiniging. Vraag naar onze gunstige prijzen.

Matrasschoon
 Prins Clausstraat 10  |  4671 GM Dinteloord

 T 06 - 22 91 43 43  |  E info@matrasschoon.com  |  I www.matrasschoon.com

We spenderen een derde van ons leven in nauw contact met een matras dat nooit is gereinigd en vaak al vele jaren 
oud is. Matrassen kunnen nu eenmaal niet gewassen worden. U kunt uw matras bij ons laten reinigen waardoor de 
bacteriën voor 99,7% worden gedood. Deze sterilisatie is geheel vrij van chemicaliën. Onze machine zorgt voor diepte 
reiniging aan elke zijde van het matras. 

De overige 0,3% kunt u behandelen met antibacteriële spray. Zo voorkomt u dat uw schoongemaakte matras weer snel 
opnieuw met huismijt vol komt te zitten. In combinatie met de spray is één keer per jaar reinigen voldoende. Wel dient 
de spraybehandeling één keer in de drie weken herhaald te worden.

Uw voordeel
U krijgt 6% korting op genoemde prijzen.

■  WINKELVOORDEEL
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■  DIENSTVERLENING

Wat kan ik voor u betekenen? 
•  inventariseren van uw woonbehoeften
•  adviseren: wel of niet verhuizen?
•  zoeken naar een seniorenwoning of woonruimte bij een zorginstelling
•  onderhandelen met een woningcorporatie, een zorginstelling of de gemeente
•  regelen van de verhuizing
•  begeleiden externe makelaar bij de verkoop van uw huidige woning
•  zorgen dat u zich snel en onbezorgd weer thuis voelt!

Met meer dan 25 jaar ervaring in de regionale woningmarkt heb ik goede contacten opgebouwd met zorginstellingen, gemeenten 
en woningcorporaties. Met persoonlijke aandacht help ik u in het contact met zorgverleners en bekijk ik de eventuele 
subsidiemogelijkheden. Mijn aandacht en zorg voor u maakt dat u zich weer snel thuis gaat voelen in uw nieuwe woonomgeving.

Uw persoonlijke seniorenmakelaar
  T 06 - 22 37 97 60  |  E wilma@uwpersoonlijkeseniorenmakelaar.eu   

  I www.uwpersoonlijkeseniorenmakelaar.eu

Uw voordeel
Gratis intakegesprek bij u thuis, voor een professioneel en betrouwbaar woonadvies.

Taxibedrijf De Groen
  T 0165 – 53 34 34  |  I www.taxidegroen.nl

Al meer dan 25 jaar is Taxibedrijf de Groen de huisvervoerder voor klanten van 
Groenhuysen. Als houder van de Groenhuysenpas willen wij uw partner zijn voor al uw:

• Taxivervoer
• Luchthavenvervoer
• Touringcar reizen
• Verkeersschool, rijbewijs B -  B+E – D
• Autoservice de Groen (BOVAG Autogarage)

Uw voordeel
Maak gebruik van onze dienstverlening 
met 10% korting door vermelding van 
uw cliënt- of personeelsnummer.
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■  DIENSTVERLENING

Hoe ingrijpend is een verhuizing? 
Een verhuizing brengt veel drukte en een heleboel rompslomp 
met zich mee. Er moeten veel praktische zaken geregeld worden. 
En wat denkt u van de emotionele aspecten? Al met al heel 
ingrijpend en een hele klus! 

Het gemak van een verhuismanager
Ziet u misschien op tegen de verhuizing? Komt u tijd te kort om 
alles zelf te regelen? Wilt u een familielid ontzorgen? 
Kunt u wel wat hulp gebruiken? Als verhuismanager neem ik u 
graag de zorg rondom een verhuizing uit handen door deze voor 
u te plannen, te regelen en te begeleiden. Met oog voor detail 

en ruimte voor persoonlijke aandacht zorg ik ervoor dat u gerust 
kunt verhuizen.

Wat zijn de voordelen?
• Een contactpersoon voor uw totale verhuizing
• Onbezorgd verhuizen volgens overzichtelijk plan
• Extra kennis en ervaring met verhuizen
• Alles tot in de puntjes geregeld.

Uw voordeel
Eerste adviesgesprek gratis + 5% korting op het uurtarief van de 
verhuismanager.

Hennes verhuismanager
VERHUIZEN  ZONDER  ROMPSLOMP

  T 06 - 10 75 14 89  |  E info@verhuismanager.nl  |  I www.verhuismanager.nl 
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Het Regelloket Wonen is dé onafhankelijke adviseur voor senioren met een woonbehoefte 
(met eventueel zorg). Er wordt gewerkt met een netwerk van gastvrouwen en adviseurs 
die u op verschillende vlakken kunnen helpen: 

Het Regelloket Wonen
 T 0900 - 44 448 84   |  I www.hetregelloketwonen.nl

• Wenst u begeleiding bij de keuze om te  
 blijven wonen of te verhuizen?
• Met de budgetplanner krijgt u inzichtelijk  
 wat de financiële consequenties zijn bij  
 keuzes op het gebied van wonen en/of   
 zorg. “Eindelijk wisten we wat de beste  
 keuze was, we blijven hier wonen.”

En/of
• Wenst u ondersteuning bij het vinden van  
 een geschikte woning?
 “Prachtige locatie waar ik nu woon en mijn  
 huis op tijd verkocht!”
•  Wenst u hulp bij verhuizen naar de nieuwe  

 woning of het aanpassen van de nieuwe  
 woning? “Onze hele verhuizing geregeld  
 voor slechts 80 euro.”

En/of
• Heeft u een acute zorgvraag? Het 
 Regelloket treedt op als 112-noodnummer 
 voor alles wat met wonen te maken heeft  
 rondom deze intensieve periode.
 “Nadat mijn vader gevallen was, stond er  
 meteen iemand klaar om hem thuis te   
 verzorgen én ontzorgen”
 Zij staan voor u klaar en streven ernaar ú  
 een zorgeloos proces te bieden. Zo kunt u  

comfortabel wonen op de door u gewenste  
stek voor nu en later. 

Voor tarieven: 
zie www.hetregelloketwonen.nl 
(tarieven variëren van € 20. 
tot € 40. per uur en u bepaalt zelf 
het aantal uren)

Of: Bel Het Regelloket 
op 0900 - 44 44 884

Foto Esther
 Bennekens 12  |  4724 CT Wouw  |  T 06 - 52 66 35 80  |   I www.fotoesther.nl

Foto Esther verzorgt uw pasfoto’s zonder dat u hiervoor de deur uit hoeft. Met name voor mindervaliden is 
dit een uitkomst. Zo bespaart u de extra kosten en moeite wanneer u hiervoor zelf de deur uit zou moeten. 
Uw pasfotoservice bij u thuis tegen een erg voordelige prijs! Bel gerust om hiervoor een afspraak in te plannen. 
Naast deze pasfotoservice kunt u bij Foto Esther ook terecht voor een mooie fotoreportage op een door u 
gewenste locatie. Voor meer informatie en voorbeelden verwijs ik u graag naar mijn website.

Uw voordeel
Een set pasfoto’s (6 stuks) verzorg ik op locatie voor € 15. Op vertoon van de 
Groenhuysenpas krijgt u hierop € 2,50 korting! Wanneer er per bezoek meer 
dan 3 sets pasfoto’s afgenomen worden, wordt het € 10 per persoon.
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■  DIENSTVERLENING

Apotheek Roosendaal
 Onze volledige adresgegevens kunt u vinden op: www.apotheekroosendaal.nl

Apotheek Roosendaal is de medicatiespecialist bij u in de buurt! Apotheek 
Roosendaal: één naam voor zeven apotheken. U bent bij ons aan het juiste 
adres voor de levering van uw medicijnen. Wij bieden diverse gratis services 
waaronder de BezorgService. Vraag naar onze klantenfolders en kijk eens op 
onze website: www.apotheekroosendaal.nl. In Apotheek Roosendaal staan 
apothekers en gediplomeerde assistentes klaar om u onafhankelijk en deskun-
dig advies te geven. Geef belangrijke gegevens aan ons door. Samen met u 
zorgen we voor veilig geneesmiddelgebruik.

1. Apotheek Knipplein  |  T 0165 – 55 21 44
2. Apotheek Kortendijk  |  T 0165 – 53 24 50
3. Apotheek Kroeven-Langdonk  |  T 0165 – 54 05 61
4. Apotheek Prinsensingel  |  T 0165 – 53 44 18
5. Apotheek Kalsdonk  |  T 0165 – 53 44 27
6. Apotheek Tolberg  |  T 0165 – 55 71 11
7. Apotheek Westrand  |  T 0165 – 55 91 59

Uw voordeel
10% korting op al onze producten van Vichy, La Roche Posay en Louis 
Widmer. Wij hebben producten voor elk huidtype en geven u graag deskundig 
advies. Deze korting is niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

De Seniorenhelpdesk
 Kloosterstraat 54  |  2910 Essen  |  

 T 0032 468 – 18 39  |   84 M 06 - 41 05 28 54  |  
 E info@seniorenhelpdesk.be

Seniorenhelpdesk helpt u bij het gebruik van uw 
computer, tablet of smartphone. 
Speciaal voor leden met een Groenhuysenpas biedt 
Seniorenhelpdesk 15% korting en geen voorrijkosten!

Waar kunnen wij mee helpen?
-  Oplossen van technische problemen
-  Les op maat in uw tempo en binnen uw mogelijkheden
-  Lichte administratieve ondersteuning in bijvoorbeeld  
 Word en Excel 
-  Geven van objectief advies bij aanschaf van 
 bijvoorbeeld uw nieuwe computer

Wij komen altijd bij u thuis om u te helpen!
Bovendien kunt u bij ons pinnen.
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De Seniorenhelpdesk
 Kloosterstraat 54  |  2910 Essen  |  

 T 0032 468 – 18 39  |   84 M 06 - 41 05 28 54  |  
 E info@seniorenhelpdesk.be

Van Gogh notarissen & adviseurs heeft kantoren in de gemeenten Rucphen en Zundert en werkt 
samen met diverse kantoren in België en Frankrijk. Zij staan bekend om hun toegankelijkheid, 
klantgerichtheid en het leveren van goede kwaliteit. Klanten van Van Gogh notarissen & 
adviseurs zijn verzekerd van een duidelijke en persoonlijke advisering waarop u kunt 
vertrouwen. Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen op kantoor, dan kunt u ook een 
afspraak bij u thuis maken.

Uw voordeel
10% korting op alle diensten in de advisering en op het opstellen van akten. Neemt u bij de 
eerste afspraak uw geldig legitimatiebewijs mee, uw Groenhuysenpas en eventuele overige 
stukken die noodzakelijk zijn. De korting wordt in mindering gebracht op de definitieve nota.

Van Gogh notarissen & adviseurs
 Meirseweg 13b  |  4881 DH Zundert  |  T 076 – 597 26 00

 Dorpsstraat 98  |  4711 NJ Sint Willebrord  |  T 0165 – 38 23 14

 E notarissen@vgogh.nl  |  I www.vgogh.nl

Wijk-Regio Makelaardij
 Dorpsstraat 2  |  4751 AL Oud Gastel  |  T 0165 – 52 20 44

 Kade 26  |  4731 JB Oudenbosch  |  T 0165 – 52 20 44 
 Vijfhuizenberg 207  |  4708 AJ  Roosendaal  |  T 0165 – 52 20 44
 Zuidhaven 15  |  4761 CR  Zevenbergen  |  T 0168 – 32 75 15
 E info@wijk-regio.nl  |  I www.wijk-regio.nl

Wijk-Regio Makelaardij is een eigentijds regionaal makelaarskantoor met 
onderscheidende ideeën. Het gebied waar Wijk-Regio Makelaardij aktief 
aanwezig is, strekt zich uit over Halderberge en Roosendaal met de 
omringende dorpen.

Uw voordeel
Bij het verkoopgesprek ontvangt u een gratis waardebepaling 
van uw pand en wordt u uitgebreid geïnformeerd over de 
onderscheidende manier van werken.
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■  DIENSTVERLENING

De periode direct na een overlijden is vaak heel moeilijk. Het is een 
emotionele tijd waarin veel keuzes moeten worden gemaakt. Maar 
wist u dat u veel keuzes al eerder kunt maken? Met Monuta Bewust 
bent u verzekerd van onze hulp. U ontvangt onder andere € 250 
korting op de uitvaartnota als uw partner of uzelf overlijdt en u 
kunt gratis uw wensen vastleggen. Op www.monuta.nl/bewust vindt 
u alle voordelen van Monuta Bewust.

Als lid van de Groenhuysenpas kunt u zich gratis inschrijven bij 
Monuta Bewust. De voordelen op een rijtje: 
• € 250 korting op de uitvaartnota. 
• Gratis vastleggen van uw wensen in Monuta Uitvaartwens. 
• Gratis en persoonlijk advies op het gebied van uitvaartzorg. 
• Digitale nieuwsbrief met actuele onderwerpen. 
• Informatie over Monuta bij u in de buurt.  

*  De Groenhuysenpas korting wordt niet in combinatie met andere Monuta kortingen 
verstrekt of als u een pakketverzekering bij Monuta heeft.

Interesse?
Voor het aanvragen van gratis Monuta Bewust kunt u ook direct contact 
opnemen met Monuta, telefoonnummer 076 – 52 22 747 of per mail; 
monutazuidwest@monuta.nl. Ook kunt u per post aangeven dat u zich 
wilt inschrijven bij Monuta Bewust: Monuta, t.a.v. het bedrijfsbureau, 
Antwoordnummer 10942, 4800 WB Breda (postzegel niet nodig)

Bent u niet of ergens anders verzekerd? Ook dan kan Monuta uw 
uitvaart verzorgen. Monuta 7 dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar op telefoonnummer 0800- 023 05 50 (gratis).

Korting bij een uitvaart van Monuta
Monuta De Groen

 Bergrand 236  |  4707 AT Roosendaal
 T 0165 – 53 43 04
    Parklaan 5  |  4731 GJ Oudenbosch
 T 0165 – 53 43 04  |  I www.monuta.nl

Monuta John Snels
 Kapellerlaan 15  |  4702 JM Roosendaal

 T 06 – 209 83 126  |  I www.monutajohnsnels.nl

Monuta Ellen Kok
 Markt 26  |  4731 HP Oudenbosch

 T 0165 - 32 63 72  |  I www. monutaellenkok.nl

KBO-Roosendaal is een actieve vereniging voor 
senioren vanaf 50 jaar, met ongeveer 1900 leden. 
Senioren ontmoeten elkaar en doen samen 
activiteiten op het gebied van ontspanning, sport, 
cultuur en zingeving. Ook behartigt deze vereniging 
de individuele en collectieve belangen van de leden. 
De onafhankelijke cliëntondersteuners helpen alle 

senioren van gemeente Roosendaal bij een aanvraag 
voor een WMO-voorziening. 

KBO-Roosendaal
 Van Leeuwenhoeklaan 110  |  4708 BD Roosendaal  |  T 0165 – 52 83 64  |  I www.kbo-roosendaal.nl

Uw voordeel
Het eerste jaar krijgt u 10% korting op de contributie 
van KBO-Roosendaal.
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Sport & Slankstudio 
 Roosendaal | Bergen op Zoom | Hoogerheide | Steenbergen | Klundert | Oud Gastel | Oudenbosch

 I www.sportenslankstudio.nl 

Deze overzichtelijke studio biedt verschillende faciliteiten aan zoals afslanken d.m.v. warmtecabines, 
cardiotraining (fiets/loopband), Personal Training en MILON CIRKEL. Doordat een ieder op 
afspraak komt trainen is er voor iedereen de aandacht en begeleiding die men nodig heeft. 
De studio beschikt over zes warmtecabines, waar men per training ongeveer 30 minuten gebruik 
van maakt. U bent dus nooit lang van huis voor een effectieve training! Interesse om dit eens uit 
te proberen? Een proefles is altijd gratis en vrijblijvend.

Uw voordeel
10 % korting op de warmtecabines.

■  ACT IEF  BEWEGEN

OrthoMedic 
 Roosendaal | Wouw | Vierhoeven | Bergen op Zoom | I www.orthomedic.com

OrthoMedic levert full-service gezondheidsdiensten. We zijn specialisten in onderzoek en 
behandeling van het bewegingsapparaat en de psyche.

Een gezonde visie
“Wat je uitstelt weegt zwaar, wat je aanpakt valt mee.” Met dit motto werkt OrthoMedic 
samen met u – preventief – aan uw gezondheid en fitheid. We bieden verschillende 
sportabonnementen aan. Kijk hiervoor op de website. Alle abonnementen zijn inclusief:
• Gratis gebruik van inloopspreekuur
• Gratis WhatsApp ondersteuning bij vragen
• Deskundige begeleiding
• 20% korting op diëtiek, stressmanagement en jaarlijks preventief medisch onderzoek (PMO)
• Toegang tot alle small group trainingen

Uw voordeel
€ 10 per maand korting op uw sportabonnement en een gratis eerste consult.
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Algemene voorwaarden

Groenhuysenpas
Op vertoon van de Groenhuysenpas kunt u gebruikmaken van het 
voordeel dat de aangesloten bedrijven u bieden. Dit voordeel vindt 
u terug in deze voordeelgids of andere middelen van Groenhuysen 
(zoals www.groenhuysen.nl, GroenhuysenBlad en Huysnet). De pas is 
persoonsgebonden en mag niet aan derden worden uitgeleend. Er kan 
bij een aangesloten bedrijf dan ook om uw identificatiebewijs worden 
gevraagd. Geen reclamaties achteraf.

Voorwaarden kortingen
Het voordeel vermeld in de voordeelgids 2018 geldt van 1 januari 2018 
tot en met 31 december 2018. Indien het een tijdelijke actie betreft, 
wordt dit expliciet vermeld. 

De kortingen gelden niet in combinatie met andere lopende acties van 
de aangesloten bedrijven.

Aansprakelijkheid
Groenhuysen is niet aansprakelijk voor prijswijzingen en algemene 
voorwaarden van de deelnemende organisaties. Indien u schade 
toebrengt aan voorzieningen of misbruik maakt van de pas, dan kan 
Groenhuysen niet aansprakelijk gesteld worden. 

Privacy
Persoonlijke gegevens van leden worden met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid behandeld. Groenhuysen houdt zich in alle gevallen aan 
de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Nog geen lid van de Groenhuysenpas?
Iedereen kan lid worden van de Groenhuysenpas. U kunt de 
pas aanvragen via www.groenhuysen.nl/groenhuysenpas, 
groenhuysenpas@groenhuysen.nl of Groenhuysen Klantbureau 
(088 - 55 740 00).

Diefstal, verlies of naamwijzigingen
Bij diefstal of verlies van de Groenhuysenpas kunt u een nieuwe 
pas aanvragen. Hiervoor wordt € 5,50 aan vervangingskosten in 
rekening gebracht. Na ontvangst van uw betaling wordt de pas naar 
u opgestuurd. Meldingen van diefstal of verlies en adreswijzigingen 
ontvangen wij bij voorkeur schriftelijk. Ook kunt u diefstal en verlies 
per mail of telefonisch doorgeven.

De medewerkers van de Groenhuysenpas zijn continu op zoek naar 
nieuwe aanbieders om het aanbod nog completer te maken. Kent u 
zelf een organisatie die ook in het rijtje past? Laat het ons dan weten!
Het kan u als klant aantrekkelijke kortingen opleveren.

Adresgegevens
Groenhuysen
t.a.v. Groenhuysenpas
Postbus 1596
4700 BN Roosendaal

Groenhuysen Klantbureau 
T 088 - 55 740 00
E groenhuysenpas@groenhuysen.nl
I www.groenhuysen.nl/groenhuysenpas
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Groenhuysen Klantbureau
Postbus 1596
4700 BN Roosendaal
T 088 - 55 740 00
I www.groenhuysen.nl
E groenhuysenpas@groenhuysen.nl

Ouder worden, jezelf blijven
Groenhuysen is eigentijds, dynamisch en ontwikkelingsgericht en zet zich in 
voor overwegend ouderen. Wij bieden onze klanten een samenhangend aanbod 
en specialistische kennis om op eigen wijze het allerbeste uit hun dag te halen.

❤

❤

Stap in en vier mee!

❤

❤


