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Zorgkrant
Achterhoekse

Uw huis, uw thuis!

*

open dag

*

aangepaste dagen in mei.

10.00 tot 16.00 uur
of op afspraak 0315 - 842021

Arc en Ciel in Ulft
De meest complete

zorg- en
woonadviseur
van de regio.

Maak direct
een afspraak
en kom snel naar onze

service woning!
Arc en Ciel
zorgt voor u!

Ook voor
uw rollator
Arc en Ciel
vanaf 49,95 www.arcenciel.nl

• ThyssenKrupp:
‘De Swing traplift
houdt uw trap ook
beloopbaar voor andere
gezinsleden.’
• United Care: ‘Een
uitkomst wanneer
opstaan steeds meer
moeite kost.’
• Ten Boom: ‘Er is zoveel
winst te behalen met
ergotherapie…’

Zorghulpmiddelenonline
Elke donderdag

• BV Zorg: ‘We zijn
tenslotte allemaal met
diezelfde cliënt bezig…’

12 mei
scootmobiel demo
19 mei
trapliften advies
26 mei
sta-op-stoelen demo

Zorg- en
woonadvies

Melkvonder 5 • 7071 AN Ulft • tel. 0315 - 842021 • www.arcenciel.nl

Feukkink

tandprothetische praktijk

Kunstgebit specialisten

NIEUW IN
NEDERLAND!
NOVUS® ZACHTE
PROTHESES
Het belangrijkste van een kunstgebit is dat het fijn zit. Kies
daarom voor een Novus®-prothese: een zeer comfortabel
kunstgebit met een perfecte pasvorm. Omdat het gebit
erg goed hecht, is plakken meestal niet nodig. Bovendien
gaat het gebit ongekend lang mee!
Wilt u weten hoe groot de voordelen zijn ten opzichte
van uw huidige gebit? Maak dan nu een afspraak voor
gratis controle en advies.

COMFORTABEL

perfecte pasvorm

Delweg 19 Ulft

GOEDE HECHTING

Vrijstaand, volledig uitgebouwd woonhuis met riante achtertuin in een zeer gewilde
woonstraat gelegen. Woning heeft een ruime woonkamer, keurige keuken en vier
slaapkamers op de etage. Woning biedt ruimte aan een groot gezin of een bedrijf aan
huis en kan direct betrokken worden.
Bouwjaar 1954, perceelgrootte 597 m², woonoppervlakte 170 m², inhoud 500 m³

+

VHetgeheim

plakken meestal overbodig

GRATIS

Didodent reinigingsset

Vraagprijs: € 259.000,00 k.k.

Varsseveldseweg 196a | 7003 AD Doetinchem | (0314) 32 65 08 | www.tppfeukkink.nl

Telefoon 0315-330816 • info@kuenenmakelaardij.nl
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achter
V+Hetgeheim perfect
Hetachter
zicht
geheim
perfect
achter
zicht
perfect
zicht

● Verhuur van portofoons,
mobilofoons en
telecommunicatieapparatuur
● Support - Verkoop Onderhoud - Reparatie
● Risicoanalyse

Uw partner voor een geslaagd evenement!
Goed communiceren is bij het organiseren en begeleiden
van een evenement of activiteit van levensbelang.
Goed communiceren is bij het organiseren en begeleiden van een evenement of activiteit
Uw partnervan
voor
een geslaagd
evenement!
Omdat
activiteiten
en evenementen zich meestal niet tot
levensbelang.
Omdat activiteiten en evenementen zich meestal niet tot één ruimte beperken, betekent dit
één
ruimte
beperken,
betekent dit dat communicatie op
dat communicatie op afstand nodig is.
In geval van een incident is het belangrijk om snel duidelijk te krijgen wat er aan de hand
Goed communiceren
is
bij
het
organiseren
en
begeleiden
een evenement
of activiteit
is. Hiervoor
is een portofoon
en/of mobilofoon
geschikt.
afstand
nodig
is. Inuitermate
geval
van eenvan
incident
is het belangrijk
van levensbelang.
Organiseert
u snel
een evenement
of activiteit, wilt
daarbij de beschikking
hebben
over de de hand is. Hiervoor
omen
duidelijk
teu krijgen
wattot
eréén
aan
juiste communicatiemiddelen?
Omdat activiteiten
evenementen
zich
meestal niet
ruimte beperken, betekent dit
Dan bent u bij: combi-com aan het juiste adres.
is op
een
portofoon
en/of mobilofoon uitermate geschikt.
dat communicatie
afstand
nodig is.
Uw partner voor een geslaagd evenement!

Ook voor het huren van een repeater of Track en Trace apparatuur bent u bij ons aan het
In geval van juiste
eenadres.
incident
het
belangrijk
snel
te krijgen wat er aan de hand
U kunt bijis
ons
vrijblijvend
een analyseom
voor de
juisteduidelijk
communicatiemiddelen
voor
uw evenement
aanvragen.
is. Hiervoor is een
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Organiseert u een evenement of activiteit, wilt u daarbij de
beschikking
over
dedaarbij
juistedecommunicatiemiddelen?
Organiseert u een
evenement ofhebben
activiteit,
wilt u
beschikking hebben over de
juiste communicatiemiddelen?
Dan bent u bij: combi-com aan het juiste adres.
Mocht u nog vragen hebben, meer informatie wensen of een offerte willen ontvangen.
Neemt u dan contact met ons op, onze specialisten helpen u graag verder.

Voor alle opties in multifocale glazen
Dan bent u bij: combi-com aan het juiste adres.
Voor alle opties in multifocale glazen
laat
u vrijblijvend
informeren
bijeen
Ookvan
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of Track
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een het
repeater
of Track
en Trace
apparatuur
bent en
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laat u vrijblijvend
informeren
bijOok voor het huren
U kunt ons bereiken via e-mail: info@combi-com.nl
Of telefoon nummer: 06-54215120
Bezoekadres: Singelweg 25 7101 MH Winterswijk
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Wilhelminastraat 29a Didam
middelen voor uw evenement aanvragen.
Mocht u nog vragen hebben, meer informatie wensen of een offerte willen ontvangen.
Wilhelminastraat
29a Didam
tel: 0316-223889
Neemt u dan contact met ons op, onze specialisten helpen u graag verder.

Voor alle opties in multifocale glazen
Mocht
u nog vragen hebben,
0316-223889
Dames Jolinkweg
laat u vrijblijvend informeren
bij7b Varsseveld tel:
meer informatie wensen of een
tel:0315-769052
www. optiektimmer.nl
offerte willen ontvangen.
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Wilhelminastraat 29a Didam
Of telefoon nummer: 06-54215120
vend informeren bij
onze specialisten helpen u graag verder.
www. optiektimmer.nl
tel: 0316-223889

Wilhelminastraat 29a Didam
tel: 0316-223889
www. optiektimmer.nl

Bezoekadres: tel:0315-769052
Singelweg 25 7101 MH Winterswijk

Dames Jolinkweg 7b Varsseveld
tel:0315-769052

Dames Jolinkweg 7b Varsseveld
tel:0315-769052

U kunt ons bereiken via e-mail: info@combi-com.nl
Of telefoon nummer: 06-54215120
Bezoekadres: Singelweg 25, 7101 MH Winterswijk

INLEIDEND GESPREK MET ROBERT VAN AALST

“Men weet ons steeds beter te vinden als
onafhankelijke zorgpartner…”
ling van dit concept. Toen we de
zorgwinkel begonnen kwam vrijwel tegelijkertijd het al aangepaste
huis aan het Melkvonder in Ulft op
ons pad. Dat is nu onze servicewoning, vol innovaties en technische
snufjes.”

Robert van Aalst - groots van postuur, welbespraakt en immer goedlachs - heeft altijd in de zorgsector gewerkt. Hij is geboren en getogen
in Ulft, getrouwd met Angelique en vader van drie opgroeiende kinderen. De drijvende kracht achter Arc en Ciel, een particuliere instantie
voor individueel maatwerk op het gebied van zorg- en woonmogelijkheden. Één van zijn doelen: de wat oudere medemens met of zonder een
lichamelijke beperking zo lang mogelijk thuis laten wonen. De instantie
bestaat sinds 2009, toen werd ook de servicewoning in Ulft geopend.
Het stelt de persoon achter de zorgbehoevende centraal.
Door Reinier Kroesen

Robert, hoe kwam je op de naam
Arc en Ciel en het bijbehorende
logo?
“Arc en Ciel is Frans voor regenboog, een element dat terugkomt in
onze huisstijl. Die duif in de vlucht

symboliseert het team van Arc en
Ciel dat je draagt en begeleidt in
een mindere periode. Deskundige
mensen die zorgen dat je thuis kunt
blijven wonen, je daarmee helpen
en de mogelijkheden laten zien om
dat te verwezenlijken. We willen
die fase verlichten en de cliënt weer

op het positieve pad zetten. Zon
doet de regenboog verschijnen,
symbool voor het einde van een
sombere episode.”

“Elke donderdag houden we open
huis, maar ook op afspraak kan men
ons bezoeken. Hier organiseren we
themadagen over slaapcomfort,
scootmobielen en trapliften. Van
mobiliteitsvraagstukken tot douchekrukje, alles onder één dak. Wij
verkopen producten die niet standaard verkrijgbaar zijn in reguliere
winkels. Van een rollator, sta-opstoel (die tot op de centimeter
nauwkeurig afgesteld is), een aangepast bed, speciaal matras of lattenbodem tot urinaal. Daarnaast
wordt de mogelijkheid geboden om
bijvoorbeeld een bed of scootmobiel te leasen. Wil men het eigen
vertrouwde bed aanpassen? Geen
probleem, dan gaan we samen bekijken wat de mogelijkheden zijn.”

Heb je zelf een zorgachtergrond?
“Ik heb heel lang in ziekenhuis Rijnstate in Arnhem gewerkt als verpleegkundige op de CCU en IC.
Daarna twaalf jaar ambulancediensten gedraaid. Zo geleidelijk aan
raakte ik bekend met de ‘technische zorg’, waaruit Arc en Ciel is
voortgekomen. Wat de overheid nu
stimuleert, ouderen zo lang mogelijk thuis laten wonen, doen we hier
al jarenlang. Een hele periode ben
ik bezig geweest met de ontwikke-

Je bent vorig jaar online een
zorghulpmiddelenwebsite
gestart?
“Klopt. Die webwinkel is een Achterhoeks steunpunt voor thuiszorgartikelen, die zowel digitaal als fysiek dicht bij de klant staat. Men
kan natuurlijk direct thuis achter de
computer een artikel bestellen.
Maar, mag voor aankoop eerst ook
een bezoek brengen aan onze servicewoning, voor nadere uitleg en
advies. Zorghulpmiddelen is overi-

gens een nogal ruim begrip. Het
aanbod omvat bijvoorbeeld alle zaken die maar enigszins met mobiliteit en zit- en slaapcomfort te maken hebben. Daarnaast het hele
scala aan hulpartikelen voor persoonlijke verzorging en hygiëne,
spelletjes en artikelen met grote
letters, noem maar op. Prijstechnisch is men bij aankoop van bepaalde producten mogelijk zelfs
veel voordeliger uit dan bij langdurige huur, dat is zeker een overweging waard.”
Die ouderenbeurs is toch ook
een initiatief van Arc en Ciel?
“Je bedoelt de Senioren Actief
Beurs. Die organiseert Arc en Ciel
jaarlijks samen met Anita Smeets,
van thuiszorginstantie PrivaZorg de
Achterhoek. Exposanten laten de
mogelijkheden zien om zo lang mogelijk plezierig thuis te wonen,
maar zeker zo belangrijk: hoe je ook
op hogere leeftijd nog steeds een
prettig en (inter)actief leven houdt.
Eind januari hadden we de vierde
editie, ditmaal in Doetinchem met
meer dan duizend bezoekers, een
record. Potentiële standhouders
moesten we teleurstellen omdat er
niet voldoende ruimte was voor al
die aanvragen. Dat is tekenend.
Steeds meer zorghulpinstanties
weten ons te vinden als onafhankelijke, adviserende partij. Daar ben ik
trots op, dat zowel de particulier als
instellingen beroep doen op onze
opgedane expertise, en de weg
naar Ulft en onze website weten te
vinden.”

BV ZORG OUDE IJSSEL BUNDELT KRACHTEN HUISARTSEN

“We zijn tenslotte allemaal met diezelfde cliënt
bezig…”
Door Reinier Kroesen

BV Zorg is een organisatie van,
voor en door huisartsen in de regio
Oude IJssel. Zo vindt binnen dat
gebied een bundeling plaats van
alle aanwezige kennis en vaardigheden, om tot een sterke eerstelijns zorg te komen. De medewerkers van BV Zorg bieden de
faciliteiten, organiseren en regelen de huisartsgeneeskundige bijstand, die de individuele praktijken overstijgt. Ook de begeleiding
van diverse chronische ziektes en
de bezetting van de huisartsenpost valt daaronder. ‘Samen sterk
voor een betere zorg’ luidt het
motto van Garmt Postma, medisch
directeur van het samenwerkingsverband.
Waarom een BV Zorg ?
Garmt Postma: “Onder BV Zorg
Oude IJssel ressorteren 67 huisartsen. Ontwikkelingen in ons werkgebied volgen elkaar in rap tempo
op, het is daarom goed dat we
steeds meer samen (gaan) doen. Zo
kunnen we een structurele verbinding leggen tussen alle zorgverleners om de best mogelijke eerste-

lijnszorg te bieden. Daarmee wordt
bedoeld alle hulp die direct toegankelijk is voor de patiënt. Denk aan
huisartsen, maatschappelijk werk
en spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Daarentegen is voor tweedelijnszorg een verwijzing nodig, het
werk van de mantelzorger, vrijwilliger en familie wordt nuldelijnszorg
genoemd. Natuurlijk ontvangen de
huisartsen overdag hun patiënten
in hun eigen praktijk. Voor spoedzorg in de avond, nacht en de weekenden kan men terecht bij Huisartsenpost Oude IJssel, bij het
Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Alle deelnemende artsen in
onze regio zijn bij die post aangesloten en velen werken daar ook bij
toerbeurt.”
Wat doen jullie aan bijscholing?
“We hebben een eigen zogeheten
Zorgacademie. Binnen die academie worden (na)scholingen aangeboden om de deskundigheid van de
regionale huisartsenzorg te verbeteren en te behouden. De aangeboden cursussen zijn goed op elkaar
afgestemd en bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een praktijk
of op de huisartsenpost. Bij al die

trainingen betrekken wij vaak inhoudsdeskundigen uit het vakgebied, het liefst hier uit ons eigen
woon- en werkgebied. Mensen die
hun vak verstaan en uit eigen ervaring kunnen putten.”
Hoe zijn de taken verdeeld
binnen BV Zorg?
“Veel aangesloten huisartsen leveren een structurele bijdrage. Zitten
in een van de vele werkgroepen of
zijn onderdeel van het Crisisteam,
de kwaliteitsraad, klankbordgroepen of andere commissies. Dokters
en andere zorgverleners in de regio
Oude IJssel werken samen om inwoners van de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland
(grotendeels) en Oude IJsselstreek
met een chronische ziekte de beste
zorg te bieden. BV Zorg ondersteunt huisartsen, specialisten in
het ziekenhuis, diëtisten, podotherapeuten en apothekers die deelnemen aan een zorgprogramma voor
patiënten met een chronisch aandoening. De betrokkenen maken
afspraken over de kwaliteit, de afstemming en zorg dichtbij huis. We
hebben zorgprogramma’s voor diabetes, chronische longaandoenin-

gen en hart- en vaatziekten. Al deze
ketenzorg is bedoeld om voor de
cliënten alles zo goed mogelijk te
regelen, maar ook voor ketenpart-

ners zelf. We zijn tenslotte allemaal
met diezelfde cliënt bezig.”
Meer info: www.bvzorg.nl

Keuze uit vele
aantrekkelijke
modellen!

Kenmerken
van AIXAM

ZO KOMEN WE ER WEL!

Schoolstraat 1, Vragender
Tel. 0544-372735. Fax 375260

Internet: www.ikink.nl

Kleine gebaren worden grote gebaren op het moment dat liefhebben
oneindig wordt. Juist daarin wil Agelink Uitvaartzorg van grote betekenis
zijn. Uit respect voor de overledene en uit compassie naar de nabestaanden.
Uitvaartzorg uit liefde.
Dag en nacht bereikbaar, zeven dagen per week, uit liefde.
Bel 0314-32 46 67 of kijk op agelinkuitvaart.nl
Terborgseweg 126, 7005 BD Doetinchem

• Géén wegenbelasting of APK-plicht
• Stevige kooiconstructie
(crash-test gecertificeerd)
• ABS en airco optioneel
• Volop financieringsmogelijkheden
• Alleen AM-rijbewijs benodigd,
ook met B en A
• Standaard met automaat
• Direct leverbaar zolang de
voorraad strekt

Mobiliteit voor iedereen met compacte traplift van
thyssenkrupp
Geen zorgen: de Swing traplift houdt uw trap ook beloopbaar voor andere gezinsleden.
“Zo’n traplift neemt toch heel de
trap in beslag? Kan mijn man de
trap dan nog wel gebruiken?” Vragen die onze adviseurs geregeld
horen. Het antwoord is simpel: de
Swing traplift zorgt er niet alleen
voor dat u weer mobiel wordt, maar
ook dat uw trap voor iedereen perfect beloopbaar blijft, omdat het
transportsysteem weinig ruimte in
beslag neemt.
De Swing traplift lost twee mobiliteitsuitdagingen tegelijk voor u op.
Enerzijds die van u als gebruiker
van de lift, omdat deze u weer toegang geeft tot alle verdiepingen
van uw huis. Anderzijds die van andere trapgebruikers. De Swing gaat
heel efficiënt om met de beschikbare trapruimte, hoe klein die ook is.
De lift wordt namelijk aan de binnenkant van de trap gemonteerd,
zodat de brede kant van ruim-

schoots beloopbaar blijft. Bijkomend voordeel van de montage aan
de spilzijde is dat uw trapleuning
gewoon kan blijven zitten.
Een zorg minder
De Swing traplift heeft dankzij zijn
veelzijdigheid en zijn ruimtebesparende, efficiënte installatie al heel
veel klanten kunnen overtuigen.
Een zeer tevreden gebruikster vertelt: “Ik had zelf een traplift nodig,
maar was bang dat mijn man de
trap niet meer kon gebruiken. Die is
namelijk behoorlijk smal. Ik zat daar
echt mee, want mijn probleem moet
natuurlijk niet zijn probleem worden. Gelukkig bood thyssenkrupp
uitkomst met de Swing traplift, die
mooi aan de binnenkant van de trap
geplaatst is. Zo kan mijn man de
brede kant van de trap blijven gebruiken. Weer een zorg minder.”

Het hele huis bereikbaar
De Swing biedt vele voordelen: de
ingenieurs van thyssenkrupp hebben deze zo ontworpen dat hij op
elke trap past, welke vorm die ook
heeft, dus ook op die van u. Of u nu
een wenteltrap heeft, een met
meerdere bochten, of een steile,
heel smalle opgang maakt niet uit.
Binnen enkele uren hebben de
monteurs een Swing bij u thuis geinstalleerd, die perfect past bij uw
woonsituatie. Dankzij de unieke en
gepatenteerde ASL-technologie waardoor de stoelzitting kan draaien tijdens de rit - kan de Swing
doorgetrokken worden naar hogere
etages.
Informatie
Ook u kunt weer veilig de trap op
met de Swing traplift van thyssenkrupp. Wilt u deze eens uitproberen
en/of meer informatie? Breng dan
een bezoek aan de servicewoning
van Arc en Ciel, Melkvonder 5, 7071
AN Ulft. Maak daarvoor vrijblijvend
eens een afspraak: tel. 0315/842021.
Op donderdag 23 juni, tijdens de
trapliftweek kunt u zo binnen komen lopen, zoals iedere donderdag
houdt Arc en Ciel ook dan weer
Open Huis, van 10.00 tot 16.00 uur.
Tijdens die trapliftweek profiteert u
bovendien van tien procent extra

korting en ontvangt u een gratis set
luxe lederen bekleding, ter waarde
van 250 euro. Bel voor meer informatie met het gratis nummer van

thyssenkrupp: 0800-5003, mail naar
info@tkencasa.nl of bezoek onze
website:
www.tkencasa.nl/arc

Zorg hulpmiddelen
10% korting

op een nieuwe
Swing traplift
en een gratis set
luxe lederen
bekleding
t.w.v. € 250,-.

Kom
langs
Elke donderdag OPEN DAG van
10.00
tot 16.00 uur

online

op de open
demonstratiedagen.
Informatie hierover
Arc en Ciel in Ulft.
vindt
u verderop
De meest complete zorgen woonadviseur
vanin
de regio.
Maak direct een afspraak en kom snel naar onze service woning!
de krant.

Arc en Ciel zorgt voor u!!

Tevens ook op
afspraak geopend...

300,inruil korting

€ 19,95
Melkvonder 5 Ulft, Tel. 0315-842021, www.arcenciel-zwa.nl
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Gratis bedinspectie
en analyse aan huis
14 dagen proefslapen
Bel voor een afspraa

Priva

Dé thuiszorg waarbij u zich thuis voelt!

Professionele
zorgmet
met
bekende
gezichten en vertrouwde hand
Professionele zorg
bekende
gezichten

Priva

en vertrouwde
handen
Het
regionale steunpunt
PrivaZorg de Achterhoek is kleinschalig, vraaggericht en
overzichtelijk. Kwaliteit van zorg staat bij ons hoog in het vaandel. De zorg wordt d
en
de cliënt
georganiseerd
en geleverd
door Gecertificeerde Zelfstandige
Hetrondom
regionale
steunpunt
PrivaZorg
de
Zorgverleners.

Achterhoek is kleinschalig, vraaggericht
en overzichtelijk.
Kwaliteit van zorg
staat zorg
 24-uurs
Persoonlijke verzorging

Zorg
bij Niet AangeborenHersenletsel (NAH)
Begeleiding
bij ons
hoog in het vaandel. De zorg wordt
 Zorg na letselschade
 Verpleging
dichtbij
en rondom de cliënt georganiseerd
Huishoudelijke verzorging

Nachtzorg
en geleverd door GecertiﬁceerdeZelfstandige
Priva Zor
 Palliatief (terminale) zorg
Zorgverleners.
d e gro ot
U kunt contact opnemen met PrivaZorg de Achterhoek via;
● Persoonlijke verzorging
telefoonnummer: 06-10364844
of kijk op onze website: www.privazorgdeachterhoek.nl
● Begeleiding

●
●
●
●
●
●
●

th u iszo rgo rgasnte
i
m et ZZP-e rs

Verpleging
Nachtzorg
Palliatief (terminale) zorg
24-uurs zorg
Zorg bij Niet AangeborenHersenletsel (NAH)
Zorg na letselschade
Huishoudelijke verzorging

U kunt contact opnemen met
PrivaZorg de Achterhoek via;
telefoonnr. 06-10364844
of kijk op onze website:
www.privazorgdeachterhoek.nl

Priva Zorg
d

e gro ot
th u i szo rgo rgasnte
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Anders dan andere

FLOWSLEEPING slaapsystemen zijn AKTIEF aanpassende (of zelf
regulerende) slaapsystemen die zich door hun ophanging en communicerende werking telkens opnieuw aanpassen aan veranderende houdingen.
www.flowsleeping.nl, info@flowsleeping.nl

“Lekker uit eten“Lekker
bij onze
uitburen”
eten bij onze buren”
Mevrouw Tangelder woont sinds twee jaar
in één van de appartementen bij woonzorgcentrum Schavenweide in Doetinchem. Haar
bovenbuurvrouw mevrouw Gerritsen, is omstreeks dezelfde periode hier komen wonen.
Er is een mooie vriendschap ontstaan tussen
deze dames. Ze spreken elkaar dagelijks,
wandelen in de tuin van Schavenweide en
drinken daarna samen een kop koffie of een
wijntje.
Regelmatig gaan de dames uit eten bij ‘de
buren’, in het sfeervolle restaurant van woonzorgcentrum Schavenweide. Door de mooie
accommodatie, de vriendelijke mensen, de
gastvrijheid en het lekkere eten voelt het ook
echt als ‘uit eten’ gaan. Wat maakt het ‘uit
eten’ bij Schavenweide nou zo leuk?
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ww.markenheem.nl

online

“Leuke mensen, een gezellige sfeer, een
Mevrouw Tangelder woont sinds twee jaar “Leuke mensen, een gezellige sfeer, een glas
glas wijn en als er dan ook nog lekker wordt
in één van de appartementen bij woonzorg- wijn en als er dan ook nog lekker wordt gegekookt, dan kan de avond niet meer stuk”,
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“Er is zoveel winst te behalen met ergotherapie…”

© Persbelangen

WOORDZOEKER
De woorden staan in alle richtingen. Sommige letters worden
vaker gebruikt. Na oplossing vormen de overgebleven letters een
zin.
Stuur de oplossing vóór 15 juli naar info@arcenciel.nl of per post
naar Arc en Ciel, Delweg 19, 7071 XN Ulft
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De hoofdprijs is 1 sta-op stoel t.w.v. € 995,- Een unieke stoel voor de kleine
ruimte aangeboden door zorghulpmiddelenonline.nl
Overige prijzen:
• 5 weegschalen van SECA met BMI meting
• 10 vogelhuisjes
• 2 Able2 Fietstrainer
• 1 StayPut placemats en onderzetters set 6 stuks
• 1 SGL Massage en Verzorgingset
• 1 Beurer Beauty Kit
• 1 Beurer Contactloze thermometer

Arc en Ciel
Uw perfecte metgezel voor een
comfortabele buitenrit

Maand Actie!
Bij aankoop scootmobiel
Gratis service pakket twv €499.-

achteruitrijcamera
gratis scootmobiel les
uitlevering aan huis
2 x carbon spiegels
extra beenruimte

www.arcenciel.nl info@arcenciel.nl
proefrit - demonstratie
BEL 0315 84 20 21

Iedere donderdag Open Dag
in onze service woning.
Melkvonder 5
7071 AN Ulft
Tel: (0315) 84 20 21
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29 / 30 juni
alarmeringsysteem
inruil korting
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slaapcomfort

voor binnen- en buiten
alarmering. Geschikt
voor mantelzorg,
buurtalarmering en
professionals.

TrapLiften
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Verzorgbedden
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Onze service woning is gevestigd aan Melkvonder 5 te Ulft. Elke donderdag geopend
(m.u.v. vakanties) van 10:00 - 16:00 uur. Anders op afspraak geopend.
Medische Matrassen
Ook in het weekend of eventueel s' avonds.

6 / 7 juli 5 • 7071 AN Ulft • tel. 0315-842021 • www.arcenciel.nl
el • Melkvonder

Zelfredzaamheid

13 / 14 juli

Mobiliteit

ZorgHulpmiddelenOnline
Telefoon: 0315 - 84 20 21
w w w. zorghulpmiddelenonline.nl
info@zorghulpmiddelenonline.nl

Zorghulpmiddelen
online
uw webshop
w w w. zorghulpmiddelenonline.nl

Waar eten nog echt uit eten is
Bij ons eet u al een 3 gangen menu vanaf € 26,50 p.p.
*****
Of een 3 gangen specialiteiten menu voor € 31,50 p.p.
*****
Een luxe hightea is al mogelijk bij ons
vanaf € 16,50 per persoon
*****
Koud en warm buffet (ook hapjesbuffet)
is al mogelijk vanaf € 20,95 p.p.

Webdesign

HG Webdesign

Ideale locatie voor feestjes en partijen
van 20 t/m 200 personen

Design ‘Uut’ de Achterhoek
✓ ontwerp en bouw websites
✓ grafisch ontwerp
✓ SEO en optimalisatie
✓ webshop

de Achterhoek

de Savornin Lohmanstraat 4 - 7103 GW Winterswijk - tel: 0543 - 840 615

www.hgwebdesign.nl
inf o@hgwebde sign . nl
uw websites
rp
✓ SEO en optimalisatie
Hulp & Co
✓ webshop

Zoekt u persoonlijke hulp en begeleiding, dan
7103 GW Winterswijk
- tel:
- juiste
840 adres.
615
bent u bij Hulp
& Co0543
aan het
U kunt met allerlei vragen bij ons terecht, van het
zoeken van een passende huishoudelijke hulp tot
het vinden van de juiste klusjesman of persoonlijke begeleider. Maar het kan ook begeleiding bij
dagelijkse individuele activiteiten zijn, of juist die
activiteiten die het leven aangenamer maken, of
gewoon gezelschap.

inf o@hgwebde sign . nl

De personen waar wij mee samen werken zijn
geïnteresseerd in mensen en zijn in staat op
persoonlijke wijze invulling te geven aan de
wensen van de ander. Hulp & Co staat voor
kwaliteit en betrouwbaarheid.
Wij zoeken voor u dié persoon die het beste bij u
past en houden regelmatig contact over de
tevredenheid.
Hulp & Co, onderdeel van:
Persoonlijke dienstverlening de Achterhoek

Openingstijden
Ma. t/m Vr. vanaf 10.00 uur - Za. & Zo. vanaf 16.00 uur
Tel. 0314 - 370 480
Koopmanslaan 3, 7005 BK Doetinchem
www.groeskamp.nl - info@restaurant-groeskamp.nl

Welzijn en genieten
�G ezelschap
�Begeleiding
��� S chouwburg bezoeken
��S amen koken en eten
��Musea en concerten bezoeken
��Hulp bij het organiseren van verjaardagen
�Dagjes uit
�Fotoboeken maken
��Verhalen opschrijven
��Handwerken
�Knutselen

Service en Persoonlijke diensten
���Wonen opmaat
���Kapper aan huis
��Personal shopper
���Maaltijd/kok aan huis
�Boodschappen doen
�Tuinonderhoud
�Administratie ordenen
�PC hulp
�Boedelopruiming

Adres: Bontwerker 2
Postcode: 7141 RC Groenlo
Telefoon: 06 83 601 651
Mail: info@hulpenco.nl
Website: www.hulpenco.nl
KvK nr: 63.745.534

WEER ZELFSTANDIG UIT BED MET TRANSFERHULP BETTY

“Een uitkomst wanneer opstaan steeds meer
moeite kost.”
Door Reinier Kroesen

Al doet de kop van dit artikel anders vermoeden: Betty is in dit geval niet die vriendelijke dame van
de thuiszorg, niet die kordate,
struise verpleegkundige van de afdeling. Nee, het betreft een tilhulpmiddel, dat de naam ‘Betty’
heeft meegekregen. Heel eenvoudig te bevestigen aan bijna ieder
bed. Bedoeld voor mensen die niet
of nauwelijks meer zelfstandig
kunnen opstaan of gaan slapen.
Bewegingswetenschapper en fysiotherapeute Yvonne Michies is
als adviseur verbonden aan United
Care, een ontwikkelaar en verkoper van diverse soorten transferhulpmiddelen, waaronder de Betty.
Yvonne, wat zijn eigenlijk
transferhulpmiddelen?
“Dat soort hulpmiddelen bieden patiënt en zorgverlener ondersteuning en mobiliteit, bij het verplaatsen, bewegen en veranderen van
houding. Denk bijvoorbeeld aan een
heel scala tilhulpen voor bed, stoel
en bad, zoals tilliften, staliften, opstahulpen en glijzeilen. Ook douche- / toiletstoelen, douchebrancards en hoog-laag bedden zijn
handige hulpmiddelen. En wat belangrijk is om te vertellen: niet alleen de cliënt heeft daar profijt van.
Die middelen zijn namelijk tevens
bedoeld om fysieke overbelasting
bij verpleger en mantelzorger zo
veel mogelijk te beperken. Die krijgen lichamelijk vaak toch al veel te
verduren.”

Voor wie is de Betty bedoeld?
“Wanneer het opstaan uit bed
steeds meer moeite kost kan dit
transferhulpmiddel uitkomst bieden. Het van lig- tot zithouding op
de bedrand komen en vervolgens
het op de benen gaan staan kan
veel inspanning vergen, of zelfs onmogelijk zijn. Dan is er hulp nodig,
met als gevolgd verlies aan zelfstandigheid. Voor de partner of
zorgverlener kan het bieden van
deze hulp een fysiek zware handeling zijn. De Betty is in eerste instantie ontwikkeld om te ondersteunen bij het uit bed komen. Al
snel werd duidelijk dat die ook gebruikt kan worden om mee in bed te
komen. Daarnaast biedt het ook
steun tijdens het omdraaien en het
hogerop komen in bed. Iedereen wil
toch graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren? Hulpmiddelen zoals de Betty kunnen
daaraan bijdragen.”
En hoe werkt het?
“De basis wordt gevormd door een
soort van tafeltje dat je links of
rechts aan je bed klikt. Daar is een
elektrisch bedienbare zwenkarm op
geplaatst. De Betty is eenvoudig te
bedienen door middel van twee ergonomisch gevormde knoppen op
de opstabeugel. Door zich met de
handen aan die beugel vast te houden komt degene in bed in beweging omdat die stang automatisch
een kwart slag draait. Voor die bediening heeft men wel voldoende
kracht in de armen nodig. Indien
gewenst kan ook een helpende het
systeem activeren met een bijgele-

verde afstandsbediening. Montage
is mogelijk aan vrijwel ieder bed.”

en adviseren van medewerkers en
klanten.

Een uniek product van
producent United Care?
“Inderdaad. Als transferhulpmiddelenfabrikant hebben ze behalve de
Betty een enorm assortiment aan
hulpmiddelen, waar ik net al een
aantal voorbeelden van noemde.
United Care is gevestigd in Groningen. Ze produceren niet alleen,
maar ontwikkelen en denken ook
alles uit in eigen huis.”

“Het kan zijn dat bij zeer complexe
transferproblematiek de standaardvoorzieningen niet toereikend zijn,
om de bewoner optimaal te kunnen
begeleiden. Het mooie aan United
Care is dat ze altijd proberen een
oplossing te vinden, waarbij zelfredzaamheid en eigen activiteit één

van de uitgangspunten blijft. Denken vanuit de klant moet daarbij
centraal staan. Waar is behoefte
aan en zo nodig een standaardoplossing aanpassen aan die specifieke behoefte. Dit vraagt om buiten
de gebaande paden te kijken en
eventueel de zorg zelfs anders in te
richten. Ik vind het zeer boeiend om
hierin een rol te mogen spelen,” besluit Yvonne.

Zorg hulpmiddele
De samenwerking tussen Yvonne
en United Care gaat ver terug. Vanaf 1995 was zij als rayonmanager
werkzaam binnen diverse geledingen van het bedrijf. Naast haar gewone werkzaamheden hield zij zich
ook bezig met interne scholing, onderzoek en productontwikkeling. Al
jaren geleden is ze zich als zzp’er
ook gaan inzetten voor andere opdrachtgevers. Ze ondersteunt de
organisatie nog regelmatig door
vooral mee te denken bij ‘niet standaard’ oplossingen en het opleiden

Elke donderdag OPEN DAG van 10.00 tot 16.00 uur

online

Arc en Ciel zorgt voor u!!
Arc en Ciel in Ulft.
De meest complete zorg- en woonadviseur van de regio.
Maak direct een afspraak en kom snel naar onze service woning!

Heeft u moeite met:
Gratis bedinspec
en analyse aan hu
300,In en uit bed komen?
14 dagen proefslap
inruil korting
Demonstratiedag 10.00 - 16.00 uur
Bel voor een afspra
In en uit de stoel komen?
Servicewoning Arc en Ciel
Kom dan langs op onze open
demonstratiedagen of kijk
op
Tevens ook op
9,95
1
raak geopend...
p
fs
a
€
f
a
www.zorghulpmiddelenonline.nle huur van
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T

Melkvonder 5 Ulft, Tel. 0315-842021, www.arcenciel.nl

All-in-Buffet
vanaf € 27,50
inclusief Drankjes
À voor
la (zaken)
Carte
Lunch & Diner

Afhaal &
Catering
voor iedere gelegenheid
OPENINGSTIJDEN
À la Carte & Afhaal:
Dagelijks van
12.00 - 22.00 uur
All-in-Buffet:
wo t/m zo van 16.30 uur

bij een gezond leven hoort ook een goed gehoor, bescherm uw oren voor het te laat is
Zachte / Harde, Op Maat Gemaakte:
(universele gehoorbescherming Speciaal Muziek)
(Op vertoon van deze advertentie 10% korting, alleen Op Maat Gemaakt)

Zwemstukjes
(voorkomt water in het oor, alleen zacht)
Motordoppen
(comfortabel onder de helm, geen last van
windruis)

Slaapdoppen

(rustig in slaap vallen, geen last van snurkende partner,
alleen zacht)
Gehoorbescherming - (speciaal muziek)
(geconcentreerd werken, gedempt omgevingslawaai)

Ed Verhoef - JozefIsraëlsstraat 15 / 0314-643 922- Zelhem
ef.nl – info@oortechnischlabverhoef.nl
Oortechnischlabverhoef.nl / info@oortechnischlabverhoef.nl

Tegen inlevering van deze advertentie
ontvangt u bij aankoop van
2 broden naar keuze

4 meergranenbolletjes

Gratis !!!
Inleveren kan t/m 16 juli 2016

Jos de Bakker
Silvolde
Ulft

DOE EENS GEK, THUIS BLIJVEN IS DUURDER.
Inclusief:
• 3x overnachting
• 3x een heerlijk ontbijtbuffet
• 3x een lekker 3-gangen diner
• Dagelijks een gratis lunchpakket
• 1 avond gezellige live muziek

Voor dit arrangement gelden de volgende aanreisdata:
€159,00 p.p.

€159,00 p.p.

€129,00 p.p.

11e
Kerstarrangement
maand
24 december
novem
ber:
€

2 augustus
1 september
4 oktober
8 augustus
4 september
10 oktober
11 augustus
7 september
13 oktober
14 augustus
10 september
16 oktober
17 augustus
13 september
19 oktober
Silvester arrangement
20 augustus
19 september
22 oktober
Inclusief drankjes tussen
30 december
23 augustus
25 september
25 oktober
18:00 en 24:00 uur
26 augustus
28 september
28 oktober
29 augustus
31 oktober
Kijk op onze website voor onze andere leuke arrangementen!

€189,00

111,11

€189,00

Landhotel Am Park, In der Schmiedinghausen 36, 57392 Bad-Fredeburg | Reserveren: 0049-2974-96250 Nederlands gesproken | www.hotelampark.nl
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T: 0314 - 62 82 00

www.degoudenleeuwgroep.nl

Bij deze ontvangt u een drukproef van uw advertentie op het mededelingenbord.
Uw reactie gaarne voor: d.d.

..............................................

Onder dankzegging voor uw opdracht.
Met vriendelijke groet,
Haro Media
Oude Postweg 22, 7557 DE Hengelo (Ov)
Tel.: 074 - 291 22 28, Fax: 074 - 250 13 88
E-mail: info@haromedia.nl, www.haromedia.nl

GAARNE UW ADVERTENTIE
NAKIJKEN OP ZET- EN DRUKFOUTEN

Kleinschalig,
en betrokken!
Een regionale deskundig
uitvaartondernemer
• Kleinschalig,
deskundig en betrokken
Bertil
Vollenberg
• Transparant, met duidelijke afspraken

tel. 06 - 83 98 99 70 - www.montferlanduitvaartzorg.nl

Nieuw in

Dé stoelenspecialist
van Oost-Nederland!

• Bekend met mensen en gewoonten in deze regio
• Gespecialiseerd in thuisopbaringen

Ben je groot of klein? Wij leveren

• Uitvaarten op maat voor iedereen,
ongeacht waar u verzekerd bent

Kleinschalig,deskundig
deskundig enbetrokken!
betrokken!
Kleinschalig,
Dag en nacht bereikbaar voor eenen
overlijdensmelding.
Bertil Vollenberg
Vollenberg
Bertil

Wilt u de
volgende
editiezoals
ook
vakkundige
maatwerkstoelen
sta-op
adverteren?
stoelen,
zadelkrukken en trippelstoelen.
Ook rond de feestdagen kunt u bij ons

tel. 06
06--83
8398
9899
9970
70- -www.montferlanduitvaartzorg.nl
www.montferlanduitvaartzorg.nl
tel.

INDIEN U NIET REAGEERT OP DEZE DRUKPROEF
VERKLAART U ACCOORD TE ZIJN MET BOVENSTAANDE ADVERTENTIE

Neem dan contact
op een
met
Arc en
Ciel
terecht. Bel voor
vrijblijvende
afspraak.
via www.arcenciel.nl of mail ons:
ELKE DONDERDAG OPEN DAG!
info@arcenciel.nl
Melkvonder 5,
7071 AN Ulft
www.arcenciel.nl
(0315) 84 20 21

W ij w e
fi j n e fe e

Wilt u deelnemen aan de
seniorenactiefbeurs? Ook hiervoor kunt
u zich melden bij Arc en Ciel

dig en bet
Toshiba 15,6” Notebook

Toshiba RC50-C-117
• Intel Core i3-5005U processor
• 4 GB DDR3 RAM
• Intel HD 5500 Graphics
• 500 GB harddisk
• High Definition Audio
• WLAN AC en 10/100/1000 MB netwerkkaart
• Cardreader, webcam en bluetooth
• Software: Windows 10 NL 64 bits en
Office Trial versie
• 24 maanden Pick-Up en Return

€ 519,-

Terborgseweg 9, Silvolde
Tel. 0315 341484

info@hecosys.nl

www.hecosys.nl

Een stralende lach in één dag
Maak dan eens kennis met Dental Clinics Doetinchem –
Lohmanlaan. Hier vindt u complete mondzorg voor het hele
gezin. Onder leiding van de tandarts-directeuren werkt het
team nauw samen om uw mond schoon en gezond te houden.
Zo kunt u uw leven lang genieten van een stralende lach. Ook
buiten kantooruren kunt u bij de praktijk terecht; de praktijk is op
dinsdag tot 21.00 uur geopend.

Een gezonde mond dankzij de mondhygiënisten
In de mond zitten miljarden bacteriën. Dit is heel normaal, maar
het is wel belangrijk om uw gebit hier goed tegen te beschermen.
Na het eten blijft er tandplak op onze tanden achter. Indien
deze tandplak niet goed wordt verwijderd kunnen de bacteriën
tandvleesontstekingen of gaatjes veroorzaken. Een goede
mondhygiëne helpt dit te voorkomen. Daarom werken de tandartsen
van Dental Clinics samen met mondhygiënisten en (paro)preventieassistenten als het gaat om uw mondhygiëne. Zij zijn dé specialisten
wat betreft het schoon krijgen en houden van uw mond.

In één dag een nieuw klikgebit
Een klikgebit is een comfortabel kunstgebit dat wordt vastgeklikt
op implantaten. Het voordeel van een klikgebit is dat het vastzit
maar dat het ook gemakkelijk kan worden verwijderd om het gebit
en de implantaten schoon te maken. Gewoonlijk zitten er enkele
maanden tussen het plaatsen van de implantaten en de plaatsing
van het klikgebit. Bij Dental Clinics Doetinchem – Lohmanlaan
heeft u daar echter geen last van. Zij werken als enige in de regio
namelijk met Active In One Day. Dit is een behandeling volgens de
allernieuwste kennis en technieken, waarbij zowel de implantaten
als de klikprothese nog op dezelfde dag worden geplaatst. En
dankzij het teamconcept van Dental Clinics wordt de gehele
behandeling in de praktijk uitgevoerd, ook de nazorg.

uw

Op het gebied van tandheelkunde is steeds meer mogelijk.
U wilt er zeker van zijn dat u wordt geholpen door de beste
behandelaren, die zorg van hoge kwaliteit leveren en waarvoor
u niet meer betaalt dan nodig is. Niet meer dan logisch toch?

Ook
buiten
kantoor
ure
geopen n
d!

thuis
w
u
is,
u
h

“Met Active In One Day kunnen we onze patiënten

Arc en Ciel

een unieke oplossing bieden.”
- Allard Harbers, tandarts-directeur

Naast de korte behandelduur biedt Active In One Day nog andere
voordelen. Zo heeft u dankzij deze techniek minder last van zwelling
en napijn en zit de prothese vanaf de eerste dag perfect. U kunt
zelfs direct na de behandeling weer eten! Vaak wordt Active In
One Day grotendeels vergoed door de verzekering, waardoor
deze moderne behandeling voor veel patiënten bereikbaar is.
Dental Clinics Doetinchem - Lohmanlaan heeft nog ruimte
voor nieuwe patiënten. Heeft u interesse of wilt u meer
informatie, bel dan voor een afspraak of loop vrijblijvend
even binnen.

Dental Clinics Doetinchem – Lohmanlaan
Lohmanlaan 21 | 7003 DJ Doetinchem

0314 - 395 573
lohmanlaan@dentalclinics.nl

Leuk, stevige mannen
die kleren kopen!

www.dentalclinics.nl

Draai -Transfer
Stoel

Bent u niet in de gelegenheid in onze showroom
te komen, dan komen we bij u thuis.

Stevige mannen weten hoe lastig het kan
zijn om moderne kleding te vinden die leuk
is en ook nog een goed past. Hoe leuk is
mannenmode als je geen antwoord weet op
de volgende vragen?
•

Waar hebben ze moderne spijkerbroeken, T-shirts met leuke print of cargo-shorts?

•

Waar vind ik ondergoed of een goed
passende zwembroek, regenpak of een
wielertenue tot en met maat 8XL?

•

Waar zijn overhemden te koop waarvan
de knopen niet strak staan?

•

Waar hebben ze andere sport- en
vrijetijdskleding voor mannen met buik?
Waar kun je je kont wel keren in de
paskamer, zelfs als je in een rolstoel zit?

•

•

Waar heb je wel keuze als je iets zoekt
in 8XL of als je een broekriem wilt
hebben van 180 cm?

•

Waar kun je gratis op bij de winkel
parkeren?

GPS volgssy teem

Steeds meer stevige mannen ontdekken dat
je dan naar Varsseveld kunt.
Allsize For Great Men is al ruim 4 jaar de specialist in Oost Nederland voor moderne, casual mannenkleding. Ontdek bij Robert en Angelien in de grotere, nieuwe winkel aan de
Spoorstraat 22a in Varsseveld dat winkelen
ook voor stevige mannen leuk kan zijn.

Arc en Ciel
Telefoon 0315-84 20 21
www.arcenciel.nl - info@arcenciel.nl
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