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‘Lachen!
Dat houdt
je jong’

De Key-Safe
Zullen we iets gaan doen in de winter?
Weer twee wensen van ATA-klanten vervuld!

Persoonlijke veiligheid

Informatie voor mantelzorgers
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Voorwoord

De toekomst is aan de technologie!
Af en toe heb je het idee dat de technologie de afgelopen tien jaar meer is veranderd dan
in de honderd jaar ervoor. Ik weet niet of die indruk helemaal klopt. Maar snel gaat het wel.
Ook wij bij ATA Personenalarmering hebben ermee te maken. Of beter gezegd: juist bij ATA
Personenalarmering. Onze dienstverlening is voor een groot deel afhankelijk van slimme
techniek. En alle nieuwe ontwikkelingen die op de markt komen, helpen ons om nóg meer
aan uw verwachtingen te voldoen.
Daarom volgen we innovaties op de voet. Ook omdat de senioren van nu een heel anders zijn
dan die van een paar generaties terug. Techniek - zoals personenalarmering - stelt ons in staat
langer thuis te blijven wonen, omringd door alles wat ons dierbaar is. Veilig en zelfstandig.
En is er hulp nodig, dan heeft u altijd de zekerheid dat die nabij is.
Binnen en buiten
Die mogelijkheden nemen steeds meer toe. Werken met sensoren bijvoorbeeld, die kunnen
signaleren als er geen beweging is in huis. Of dat de koelkast een paar dagen niet is geopend.
Ook houden we in de gaten of iemand wel trouw zijn of haar medicijnen inneemt. Maakt een
patiënt gebruik van thuisdialyse, dan kunnen wij weer op afstand volgen of dat wel goed gaat.
Ook buitenshuis heeft u altijd zorg ‘dichtbij’. Dankzij mobiele alarmering kunt u rustig een ochtendwandelingetje blijven maken of een boodschap doen. Het alarm is voorzien van een gps-systeem,
hetzelfde systeem dat in auto’s de weg wijst. Slaat u alarm, dan kent de centralist exact uw positie
om snel te kunnen handelen.
Al die nieuwe mogelijkheden helpen u om langer thuis te laten wonen. Natuurlijk vernieuwen
we niet óm het vernieuwen. We kiezen alleen voor een ‘nieuwe’ oplossing als die iets toevoegt.
Zoals meer betrouwbaarheid. Meer gemak in het gebruik. Of meer privacy. Met ATA
Personenalarmering bent u zeker van een veilige en comfortabele toekomst!
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Komt uw wens volgende maand uit?
Komt uw wens volgende maand uit? Weet u nog,
dat we u in onze vorige uitgaves van ATA Dichtbij
vroegen of u een bijzondere wens heeft? Omdat we
30 jaar oud zijn, leek het ons een leuk idee om een
paar van die wensen in vervulling te laten gaan.
Op onze vraag hebben veel lezers ons enthousiast
antwoord gegeven. Dit kan u ook lezen in de rest
van deze editie! Veel leuke inzendingen kwamen er
binnen. Daarom vonden we het jammer dat we maar
aan enkele inzendingen tegemoet konden komen).
Juist omdat u zo enthousiast reageerde, gaan we
vanaf nu elke maand een wens laten uitkomen.

Wilt u weten welke wensen de komende maanden
gaan uitkomen? Houd dan onze socialmediakanalen
goed in de gaten. Op onze Facebook pagina
vertellen wij u elke maand welke wens wij hebben
vervult. Bent u de vorige keer misschien vergeten
om iets in te sturen? Dan krijgt u alsnog een tweede
kans. U kunt het formulier hieronder insturen per
mail of per post. En misschien wordt ook uw wens
werkelijkheid!

Omdat wij 30 jaar bestaan, zullen we een aantal wensen in vervulling laten gaan.
Laat ons maar weten waar u van droomt!
Mijn wens is:
Mijn naam:
Adres:
Postcode:

In deze editie van ATA Dichtbij neem ik u graag mee in thema’s als de sleutelkluis, vervulde
wensen en vrije tijd tips!
Ik wens u veel leesplezier toe!

Woonplaats:

Frank Smulders
ATA Personenalarmering

U kunt deze antwoordkaart terugsturen naar ATAdichtbij, Postbus 94305, 1090 GH Amsterdam.
Of mailen naar atadichtbij@alarmering.nl.

Telefoon:
E-mail:

4

5

De Key-Safe:

de sleutel veilig opgeborgen
in uw privékluisje
Op een maandagmorgen struikelt mevrouw Lantink over een losliggend vloerkleedje.
Gelukkig kan ze snel hulp inroepen: via het alarm om haar nek. Maar wie kan straks de deur
open doen als er een zorgverlener voor de deur staat? Geen enkel probleem: die sleutel
ligt veilig opgeborgen in de Keysafe, het elektronische sleutelkluisje bij de voordeur. Het
kastje gaat open via een app op de smartphone, een app die ook haar thuiszorgorganisatie
gebruikt. Handig toch?

In het voorwoord van deze ATA Dichtbij kon u al
lezen over de vele veranderingen in ons werkterrein.
De elektronische Keysafe is er een goed voorbeeld
van. Voorbij is het gezeul met sleutels, die maar
al te gemakkelijk kwijt kunnen raken.
‘Ook zorgorganisaties willen van die sleutels af.
Het is een hele verantwoordelijkheid en tegelijkertijd
een heel complex gebeuren als de sleutels ergens
centraal hangen’, weet Michael Kelatow van ATA

Personenalarmering. Hij is IT-consultant, de man die
‘alles’ weet van de nieuwe manieren om deuren te
openen.
App op de telefoon
De Keysafe werkt heel
eenvoudig. Het is een
kastje dat aan de buitenzijde van de woning

‘Wifi is er niet voor nodig,
de app doet het altijd.’

wordt bevestigd. Daar ligt de sleutel in. Heeft u
onverhoopt hulp nodig en kunt u niet zelf naar de
deur komen? Familie, mantelzorgers of zorgverleners
hebben daarvoor een app op hun telefoon. Met die
app openen ze het kluisje. Wifi is er niet voor nodig,
de app doet het altijd.
En de veiligheid?
Maar is het ook wel veilig? Héél veilig, weet Michael.
‘De Key-safe is van Phoniro en wordt in Zweden
gefabriceerd. Het kluisje is gemaakt van keihard
staal. Met een baksteen krijg je het nog niet open.
Het heeft het SKG-keurmerk met drie sterren.
Dat heeft met veiligheid te maken. Er is zelfs
voorgeschreven hoe een installateur de kluis
moet bevestigen: met welke schroeven en hoe
lang die moeten zijn.’

Elektronische motorcilinder
De Keysafe is een aanvulling op een andere
vernieuwing, de elektronische motorcilinder die
ook van Phoniro is. Daarbij komt er helemaal geen
sleutel meer aan te pas. Het bestaande slot in de
deur wordt vervangen door een slot dat met een
app op de smartphone of de tablet kan worden
geopend.

Brandweer
Het kluisje wordt in de meeste gevallen aan de deur
bevestigd. Montage aan de muur is ook mogelijk.
Als het kastje eenmaal zit, is het er niet meer af te
halen. Michael: ‘Dit is getest door experts en die
kregen het er niet van af!’

Prachtige uitvindingen. Toch merkt Michael dat het
voor cliënten van ATA Personenalarmering best wel
wennen kan zijn aan dit soort oplossingen. ‘Het is
vaak een generatie die niet met digitale snufjes is
opgegroeid. Die kijken anders tegen technologie
aan. We hebben die elektronische Key-Safe twee
jaar terug voor het eerst geïnstalleerd in een
verzorgingshuis. Daar willen ze niet anders meer!’

Extra voordeel is dat er via de app ook controle is
wie er naar binnen gaat. En hoe lang het bezoek
heeft geduurd. ‘Bij calamiteiten kun je altijd zien
wie er naar binnen is geweest en hoe laat die
persoon weer is vertrokken.’

‘Maar is het ook wel
veilig? Héél veilig,
weet Michael.’
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Zullen we iets gaan
doen in de winter?
Natuurlijk, het is koud. Het regent wat vaker. Maar de hele winter binnen zitten, daar knapt toch
geen mens van op? Precies. Zoals elk jaargetijde z’n charme heeft, is ook de winter een leuke
tijd om eropuit te gaan. Weet u wat: in deze editie van ATA Dichtbij zetten we een paar tips op
een rijtje. Zoekt u vast uw winterjas en sjaal op?

Zwolle op z’n winters
Zwolle wacht niet op de komst van Koning Winter,
die elk jaar een beetje twijfelachtiger wordt. Het
evenement ‘Winters Zwolle’ gaat door, vorst of
geen vorst. Drie maanden lang is het feest in de
Hanzestad. Een feest met een heel gevarieerd
programma: een verhalenfestival, een midwinterspooktocht, een circustheaterfestival en een
sprookjesfestival, om er een paar te noemen.

Ook is de stad gastheer van het Ijsbeeldenfestival,
de ijsbaan, de World Press Photo tentoonstelling en
een lichtbeeldenroute door de binnenstad. En wist
u dat het historische centrum van Zwolle prachtig is
om er zomaar doorheen te dwalen?
visithanzesteden.nl

Minigolfen op de... Noordpool!
Minigolf is zo’n spel dat jong en oud leuk vinden.
Maar doe het eens op een heel bijzondere manier:
in SnowWorld Rucphen, dat in Brabant tussen
Roosendaal en Breda ligt. Daar kunt u glow-inthe-dark-golfen: minigolf op een overdekte
18-holesbaan in een verlicht Noordpooldecor.
Ook de ballen en zelfs de dieren - nee, geen echte geven licht. De minigolfbaan maakt deel uit van
een groter complex met onder meer het Skidome.
Misschien leuk als familie-uitje, waarbij de meest
sportieve familieleden nog even een afdaling
kunnen maken.
glowgolf.nl

Hij komt, hij komt..
De echte liefhebbers blijven erin geloven. Want
die tocht, die komt écht nog wel een keer. Tot die
tijd moet u het doen met de vele herinneringen
aan de Friese Elfstedentocht. De laatste is alweer
ruim twintig jaar geleden. In het ‘Eerste Friese
Schaatsmuseum’ in Hindeloopen komt u helemaal
in de stemming. Het museum is gewijd aan de
gehele historie van het evenement. Regelmatig zijn
er wisselende exposities. O ja, en ’s werelds grootse
collectie schaatsen en sleeën is er te bewonderen.
En omdat je van schaatsen enorme trek krijgt, kunt
u in restaurant De Friese Doorloper een keus maken
uit 50 soorten pannenkoeken.
schaatsmuseum.nl

De paden op, de lanen in…
Altijd een trekker, in welk jaargetijde dan ook: het
bos. Heerlijk om een wandeling te maken. En u hoeft
niet eens ver te lopen om te genieten. Een van de
250 suggesties op de site van Natuurmonumenten
is de wandelroute (3 km) Hilverbeek en
Spanderswoud, bij Hilversum. Onderweg wordt u

getrakteerd op historische buitenplaatsen in een
parkachtig decor. En daarna… uitblazen bij tuinderij
Land en Boschzigt, de oudste biologisch-dynamische tuinderij van ons land. Dat stuk zelfgebakken
taart heeft u wel verdiend na die paar kilometer.
natuurmonumenten.nl

Winkeldekinkel!
Wat een groot winkelcentrum!
Houdt u van winkelen? Dan kent u wel de bekende
steden als Maastricht, Haarlem en Alkmaar. Maar
in Leidschendam - bij Den Haag - gaat in 2020
de Westfield Mall of the Netherlands open. Een
megawinkelcentrum met 230 winkels en een
bioscoop en ruim 20 eetgelegenheden, het
grootste overdekte winkelcentrum van het land.
Het is de opvolger van Leidsenhage, dat compleet
op de schop is gegaan. Het eerste deel van de
mega-mall is nu al toegankelijk, ook al laat de
officiële ceremonie nog even op zich wachten.
mallofthenetherlands.com
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Wens in vervulling:
De wens van mevrouw Udo:
geïnterviewd worden voor een magazine
Met haar 91 jaar is mevrouw Udo een kwieke verschijning. Goedlachs bovendien. Ze geniet
nog volop van het leven en als het even kan maakt ze haar dromen waar. Zo reed ze op haar
negentigste voor het eerst paard. En leuk dat ze het vond! Een andere wens – geïnterviewd
worden voor een krant of magazine – liet ATA in vervulling gaan.

Twinkelende pretogen, modieus gekleed en keurig
gekapt. Mevrouw Udo ziet eruit om door een ringetje
te halen. Ze vindt het wel leuk om te poseren voor
de camera, maar wordt er ook een beetje verlegen
van. ‘Vroeger was ik heel onzeker’, vertelt ze. ‘Maar
naarmate ik ouder word, kruip ik steeds meer uit
mijn schulp. Ik durf dingen die ik eerder nooit zou
doen of zeggen. Het leek me altijd al geweldig om
geïnterviewd te worden en met je verhaal in de
krant te komen. Heel leuk dat ik nu die kans krijg.’
Lintje
Mevrouw Udo is geboren in Uithoorn en verhuisde
later met haar man naar Amsterdam. Ze werkte
bij de Koninklijke Nederlandsche Fabriek van
Werktuigen en Spoorwegmaterieel (Werkspoor) en
later bij ABN AMRO, en als zelfstandig pedicure.
Naast haar werk zorgde ze voor anderen. Voor haar
moeder die de laatste tien jaar van haar leven bij
haar in huis woonde, en daarna voor haar man,
haar neef en voor een man in het verzorgingshuis
Nellestein, bij haar om de hoek. Al die inzet voor
anderen bleef niet onopgemerkt. Nicht Mieke gaf
haar op voor een lintje

‘Lachen!
Dat houdt je jong’

En dat kreeg ze. Vorig jaar, opgespeld door wijlen
burgemeester Eberhard van der Laan. ‘Ja, daar
ben ik heel trots op.’
Lachen
Hoe blijft ze zo fit? ‘Niet zeuren, niet roken, gezond
eten en blijven bewegen, somt ze op. ‘Ik ben tien jaar
geleden gestopt met yogales omdat ik zonder
kussen op mijn hoofd moest staan. Ik was toen
tachtig en dat wilde ik niet meer. Maar ik doe mijn
oefeningen nog elke dag hoor, dat houdt de boel
soepel. En ik doe ook aan hersengymnastiek want
ik ben gek op kruiswoordpuzzels. Gelukkig kan ik
alles nog zelf: boodschappen doen, eten koken...
Ja ik krijg wel hulp bij het huishouden, en ik ga niet
meer alleen de straat op, maar met mijn buurvrouw
Kitty. Maar weet je wat het allerbelangrijkste is?
Lachen! Dat houdt je jong

10

11

Er zijn 3 verschillende soorten meldingen

Informatie voor mantelzorgers

1. Acute melding (medisch/
spoed)
De centralist beoordeelt
allereerst de situatie volgens
protocol. Gaat het om een acute
melding? Dan wordt direct de
juiste hulpdienst ingeschakeld.
Ook wordt een van de drie
mantelzorgers geïnformeerd
en waar nodig ingeschakeld
voor hulp. In zo’n situatie kan het
zijn dat we u vragen te assisteren
met het openen van de deur, een
glaasje water aan te reiken of
de persoon in kwestie gerust te
stellen.

2. Geen contact/onduidelijke
melding
Na een melding belt de centralist
tweemaal met de klant. Neemt
de klant ook na twee keer niet
op? Dan schakelt de centralist
een van de mantelzorgers in. Is
geen van de drie mantelzorgers
bereikbaar? Dan wordt de
hulpdienst ingezet en indien
nodig de deur geforceerd.

3. Geen acute melding
De centralist beoordeelt aan
de hand van het gesprek met
de alarmerende klant of de
melding acuut is of niet. Het
kan bijvoorbeeld gaan om een
praktisch probleem in huis. In
dit geval belt de centralist een
van de mantelzorgers om te
informeren over de melding.
Het is dan aan de mantelzorger
om te beoordelen of hij of zij even
langs gaat.

Let op! Binnen Amsterdam, Diemen, Almere en Amstelveen kan het zijn dat de klant een
abonnement heeft met alarmopvolging, buiten deze plaatsen levert ATA geen alarmopvolging.

Zorgen voor elkaar doen we samen. Daarom vinden we het bij ATA
Personenalarmering belangrijk dat onze klanten ook mensen in
hun omgeving hebben om op terug te vallen: de mantelzorgers.
Onze klantenservice vraagt tijdens het
aanmeldingsproces aan nieuwe klanten of zij
de mogelijkheid hebben om drie mantelzorgers
inclusief hun telefoonnummer op te geven, zodat wij
deze in het systeem kunnen noteren. De centralisten
kunnen aan u als mantelzorger vragen om naar de

klant toe te gaan als er een alarmmelding binnen is
gekomen op onze centrale. Ter informatie voor u als
mantelzorger hebben we een aantal zaken op een
rijtje gezet.

Het verschil tussen een mantelzorger en een contactpersoon
Wat betekent het als u mantelzorger bent?
• U woont in de buurt en kunt binnen 30 minuten
bij een melder zijn
• U beschikt over een huissleutel van de klant
• ATA Personenalarmering informeert de mantelzorgers in de volgorde die de klant heeft
ingevuld. Het kan zo zijn dat u niet gebeld wordt
omdat een andere mantelzorger hulp kan bieden
• U kunt wat lichte hulp verlenen als de situatie
daarom vraagt. Bijvoorbeeld een glaasje water
aanreiken of de juiste hulpverlener inschakelen.
U hoeft geen EHBO-diploma te hebben
•U
 bent dag en nacht bereikbaar. Er zijn immers
ook nachtelijke meldingen. Daarom is het van

belang dat u op die momenten ook de telefoon
opneemt.
•V
 erandert er iets in uw contactgegevens?
Dan vragen we u om dit direct door te geven
aan de zorgorganisatie die verantwoordelijk
is voor uw alarmering
Wat betekent het als u contactpersoon bent?
• U hoeft niet in de buurt te wonen. U wordt alleen
gebeld of geïnformeerd als er een ambulance
is ingezet
• U hoeft niet over een sleutel van de klant te
beschikken

Wanneer gaat onze alarm opvolging naar een
melding toe?
• Bij een val van de melder
• Als er geen contact met de klant is geweest of als
de melding onduidelijk is
• Als de klant niet mobiel is
• Op het moment dat de mantelzorgers niet
bereikbaar zijn of niet in de gelegenheid zijn om
naar de melding te kunnen gaan

Waarom moeten mantelzorgers
indien nodig 112 bellen?
Iemand die ter plaatse is bij
een levensbedreigende situatie
kan het beste (met hulp van
de centralist) beoordelen
of een persoon in nood bij
bewustzijn is en hoe het op dat
moment met hem of haar gaat.
Ambulancediensten geven er de
voorkeur aan om gebeld te
worden door iemand ter plaatse.
Daarom kan het zijn dat de
centralist de omstander vraagt
zelf 112 te bellen en de situatie
uit te leggen.

Wanneer gaat onze alarm opvolging niet naar
een melding toe?
• Als het om een medische of spoedmelding gaat:
in dit geval belt de centralist een hulpdienst
• Bij niet dringende zaken, zoals toiletbezoek
• Bij lekkage van een stoma
• Bij problemen met een katheter
• Bij praktische problemen in huis

Op welk telefoonnummer is ATA
Personenalarmering bereikbaar?
U kunt bellen met 020 592 31 31
Dit is het algemene nummer van
ATA, via een keuzemenu (optie 1,
oproepen hulpverlener) komt u
bij de juiste afdeling.

Let op: de alarmeringslijn is
er alleen in geval van nood!
Onze alarmeringslijn is
bedoeld voor meldingen die
zo snel mogelijk beantwoord
moeten worden. Dit kunnen
levensbedreigende situaties
zijn waarin er direct moet worden
gehandeld. Daarom vragen we u
nadrukkelijk de alarmeringslijn
niet te gebruiken voor algemene
of niet spoedeisende vragen.
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De Telegraaf
Ze is al jarenlang abonnee van De Telegraaf. En
nu, op haar 86ste, wil mevrouw Couturier weleens
weten wat daar nu allemaal achter de schermen
gebeurt. Hoe wordt De Telegraaf gedrukt? En hoe
komen de redacteuren aan al die nieuwtjes? Ze mag
een dagje mee met Frank Smulders, manager van
ATA Personenalarmering. Daar is ze sinds 2017 klant.
De alarmknop gaat altijd mee, ook als ze drie keer
per dag een rondje maakt met haar hond.
Amsterdam als laatste
Op de redactie wordt mevrouw hartelijk ontvangen.
Het begint met een presentatie, en daarna gaat het
richting drukkerij. Daar worden 46.000 kranten per
uur gedrukt. Bijzonder feitje: die van de abonnees in
het zuiden van het land worden het eerst gedrukt,
Amsterdam - waar de drukkerij staat - is pas als
laatste aan de beurt.

Weer twee wensen van
ATA-klanten vervuld!
Na 30 jaar ATA vonden we het een mooi moment om eens van u te horen wat uw liefste
wensen waren. De leukste zouden we vervullen. Het werd zo’n succes, dat we er inmiddels
een maandelijks terugkerend feestje van hebben gemaakt. In deze editie van ATA Dichtbij
maakt u kennis met mevrouw Hovingh en mevrouw Couturier. Hun wensen: een bezoek aan
het werk van hun kleinzoon Nathan en een kijkje achter de schermen van De Telegraaf.
Mevrouw Hovingh (88) stuurde ons een heel
leuke wens. Kleinzoon Nathan werkt bij Moba,
een producent van apparatuur voor sorteren,
verpakken en verwerken van eieren. Maar wat
doet-ie daar nu eigenlijk? Op naar het eiermekka
van Nederland, Barneveld. ‘s Morgens wordt
mevrouw keurig thuis opgehaald. Er is een grote
bos bloemen (‘de mooiste die ik ooit in mijn leven
heb gekregen!’), er is koffie met gebak
.
Nathan blijkt iets te doen met de software die nodig
is om alle machines goed te laten werken. Hij legt
het zo goed mogelijk uit aan oma. Maar oh oh oh,
het is wel héél ingewikkeld vindt mevrouw Hovingh.
Gelukkig is er nog een rondleiding. Mevrouw gaat
met haar rollator langs alle machines waar Nathan
over heeft verteld. Natuurlijk mag ze ook zelf een

keer op een knop drukken, om het proces van het
eieren sorteren te starten. Dat gaat er heel bijzonder
aan toe: de machine legt de eitjes eerst goed, kijkt
of er geen barsten in de schaal zitten en sorteert op
grootte en gewicht. Vol bewondering kijkt ze toe.
250.000 eieren per uur!
Bewondering die nog verder toeneemt als zij hoort
dat de machine 90.000 eieren per uur kan sorteren.
Wie er elke dag eentje zou nemen, zou 246 jaar
oud moeten worden om dat aantal te bereiken!
‘Maar is het werk dan niet eens een keer klaar?’,
wil oma nog van kleinzoon weten. Nee, want
Nathan werkt inmiddels aan een machine die er
wel 250.000 per uur aan kan... Met een brede lach
neemt mevrouw afscheid van Moba en Nathan.
Haar wens is uitgekomen!

Vroeger ging het er anders aan toe, ziet mevrouw
Couturier in het museum dat er ook is gevestigd.
Enorm onder de indruk is ze: ‘Ik kijk hier m’n ogen
uit!’ Ook de redacteuren maken even tijd voor haar.

‘Ik kijk hier m’n
ogen uit!’
En wat blijkt: ze is uitstekend op de hoogte van alles
wat er reilt en zeilt in de wereld. (Logisch natuurlijk
als abonnee!) Ze doet de redactie zelfs nog een
‘primeur’ aan de hand: haar grootouders waren als
Amsterdammers bekend in de horeca en kookten
zelfs voor de koninklijke familie. Die tip knoopt de
redactie in haar oren.
Uitnodiging van Frank
Eenmaal onderweg verklapt mevrouw dat ze eigenlijk ook wel benieuwd is hoe het er nu bij ATA aan
toe gaat. Dat levert haar een uitnodiging van Frank
op om een keertje langs te komen. Een lange, maar
vooral heel interessante dag zit erop!
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Leesplezier
In deze editie van ATA Dichtbij geven wij u graag weer
leestips. Ditmaal zijn het boeken van de Amsterdamse
uitgeverij, Xander Uitgevers.
Een Xander-boek, of dat populaire non-fictie, een thriller of een roman
is, heeft zijn eigen unieke waarde en karakter, vrij van traditionele
genregrenzen. Wij hebben een veelzijdig aanbod en een uitnodigende
prijsstelling. Hiermee spelen we in op de smaak van de moderne lezer
en de voorkeuren van het Nederlands en Vlaams lezerspubliek.
Op onze website vertellen wij u alles over de nieuwe binnenkomers en
de boeken die u absoluut niet mag missen.

ATA Personenalarmering
en uw gegevens
In geval van NOOD
Om in geval van nood de juiste opvolging in te zetten
is het van cruciaal belang dat wij te allen tijde over
actuele gegevens over uw situatie beschikken.
Weet u nog wat u bij uw aanmelding of tussentijds
aan ons heeft doorgegeven? En klopt dit allemaal
nog? Twijfelt u, neem gerust even contact met ons
op om dit samen te controleren.

Maakt u gebruik van mantelzorgers?
Controleert u dan of degenen die u heeft doorgeven
aan ons nog steeds beschikbaar zijn als mantelzorger in geval van nood! Ervaring leert dat, bij het
verhuizen van een mantelzorger, denk hierbij aan uw
buurvrouw of buurman of uw zoon of dochter die
verder weg gaat wonen, men niet altijd direct denkt

aan de gevolgen voor alarmopvolging. Geef
wijzigingen zo snel mogelijk aan ons door zodat
wij altijd de juiste mantelzorger bellen op het
moment dat dat nodig is!

U kunt contact met onze klantenservice opnemen om wijzigingen
door te geven of om samen met ons
te controleren of wij nog de juiste
mantelzorgers en/of contactpersonen
in ons systeem hebben staan.

De zeven zussen

Geluk is een herinnering

Het weesmeisje

Lucinda Riley

Maarten Spanjer

Anne Jacobs

Als eerste De zeven zussen van
Lucinda Riley, het eerste deel uit
de bestseller-serie over liefde,
verlies en de zoektocht naar wie
je werkelijk bent.

Ten tweede Geluk is een herinnering van Maarten Spanjer, waarin
hij een indringend en bij vlagen
hilarisch beeld van de jaren vijftig
en zestig geeft.

Ten derde Het weesmeisje van
Anne Jacobs, een historische
roman waarin je je waant in een
andere tijd, in een prachtige villa
met onvergetelijke personages.

&
Bent u er van op de hoogte dat wij een Facebookpagina hebben? Op deze pagina vertellen wij u
graag wat wij allemaal doen. Hier vertellen wij
u bijvoorbeeld welke wensen er vervult zijn!
Op Facebook laten we u graag zien hoe trots
we zijn op ATA.

Als jij net zo trots bent op ATA als wij zoek ons
dan op via Facebook en laat uw mening achter!
Ook via Google is het mogelijk om
uw mening over ATA achter te laten.
Hiermee zou u ons enorm helpen.

Puzzelmoment
Wat kunt u winnen?
Onder de juiste inzendingen verloten
wij de boeken “De zeven zussen”,
“Geluk is een herinnering” en
“Het weesmeisje” Dit is mogelijk
gemaakt door Xander Uitgevers!
Op pagina 15 kunt u meer lezen
over deze boeken.
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Heeft u suggesties of is u iets
opgevallen in de ATAdichtbij?
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Laat het ons weten via:
ATAdichtbij, Postbus 94305,
1090 GH Amsterdam.
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Of mail naar:
atadichtbij@alarmering.nl.
hemelbrood
hemelbrood

haardracht
haardracht

hengselvat
hengselvat
besef
besef
deftige
vrouw
deftige
vrouw

papegaai
papegaai
sedert
sedert

4

Colofon

plezier
plezier

bijbelse
bijbelse
vrouw
vrouw

onlangs
onlangs

77

rangrangtelwoord
telwoord

magma
magma
zwaardzwaardwalvis
walvis
strafstrafwerktuig
werktuig
Frans
Frans
lidwoord
lidwoord

boom
boom
waterwatercloset
closet

vreemd
vreemd

harde
harde
valval

leerleerkracht
kracht
mannemannelijk
lijkdier
dier

99

circa

een
een
zekere
zekere

© 2019
Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt,
vermenigvuldigd of gedistribueerd zonder
schriftelijke toestemming van de uitgever.

behoeftig
behoeftig
Naamloze
Naamloze
VennootVennootschap
schap

land in
in
land
de V.S.
V.S.
de

55

11

gierig
gierig
mens
mens

www.puzzelpro.nl
©©www.puzzelpro.nl
11

22

33

‘ATAdichtbij’ is een uitgave van Stichting ATA
Redactieadres Stichting ATA, Postbus 94305,
1090 GH Amsterdam Eindredactie Sunny Staat
Redactie Frank Smulders, Michael Kelatow
en Martin Flokstra Drukwerk Mediacenter
Ontwerp Bureau Supervisie Teksten Jan
Luyendijk Fotografie Studio38C
Oplage 16.250

roem
roem

muziekinmuziekinstrument
strument

Voor algemene vragen en
aanvragen zijn wij telefonisch
bereikbaar tijdens kantooruren
op 020 - 592 3131 en via
ata@alarmering.nl
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Hoe maakt u kans?
Hoe maakt u kans? Maak de puzzel
af en stuur de oplossing in vóór
3 februari 2020. Stuur deze, voorzien
van uw naam, adres, telefoonnummer
en voorkeur voor het boek naar: ATA
dichtbij, t.a.v. Prijsvraag, Postbus 94305,
1090 GH Amsterdam. Per e-mail kan
ook: atadichtbij@alarmering.nl. Let op:
dit emailadres is alleen voor de ATA
Dichtbij. Andere wijzigingen dient u
door te geven via ata@alarmering.nl
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Uit de juiste inzendingen
worden vijf winnaars getrokken.
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