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12 mei 
scootmobiel  demo

19 mei 
trapliften advies

26 mei 
sta-op-stoelen demo

Ook voor 
uw rollator 
vanaf 49,95
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Zorghulpmiddelenonline

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!

10.00  tot 16.00 uur
of op afspraak 0315 - 842021

Elke donderdag open dag*

* aangepaste dagen in mei.

Zorg- en
woonadviesArc en Ciel

www.arcenciel.nl

• Arc en Ciel:
Nieuwe locatie nabij de 
watertoren

• Kijk in de krant voor
alle themadagen

• Praktijk Ten Boom: 
Ergotherapeutische hulp 
bij oncologie effectief 
maar nog vrij onbekend.

• Combitop: ‘Door één 
hulpverlener te hanteren 
evacuatie-matrassen 
kunnen extra levens 
redden’

Editie voorjaar



Sinds de introductie, eind jaren ’80 van de 
vorige eeuw, is de scootmobiel vertrouwd 
geraakt in het straatbeeld. Op dit moment 
zijn er in Nederland ongeveer 230.000 scoot-
mobielen in omloop. De gebruikers hiervan 
ervaren dagelijks het praktische nut, gemak 
en comfort van de scootmobiel.
Achterhoek scootmobiel is een erkend onaf-
hankelijke regionale leverancier van alle gro-
te bekende merken. In het assortiment is 
opgenomen scootmobielen met 3 of 4 wielen 
en geschikt voor de lange afstanden of voor 
lokaal gebruik om bijvoorbeeld boodschap-
pen te doen. Ook zijn er inklapbare modellen 

om mee te nemen in de auto. Van de populai-
re prijsklasse tot in het hoogste segment. 
Voor elk budget is er een nieuwe of ook ge-
bruikte scootmobiel beschikbaar.

Achterhoek scootmobiel heeft meer dan 
twintig verschillende modellen en uitvoerin-
gen op voorraad in de grote showroom aan 
de Voorstsestraat 1. 
Om u van goed advies te voorzien, nemen 
wij ruim de tijd om al uw wensen tijdens 
onze inloopdagen met u te bespreken.
Vaak is het nog onbekend wat de mogelijk-
heden zijn bij een scootmobiel. Door de hoge 

‘eigen bijdrage’ zijn er veel scootmobielen 
weer ingeleverd bij de gemeenten. Met als 
gevolg dat er nieuwe aanvragers een ge-
bruikte scootmobiel uit het assortiment krij-
gen. In combinatie met de eigen bijdrage is 
het al snel aantrekkelijker om zelf een aan-
koop te doen. 

Bezuinigingen bij de gemeenten betekenen 
voor velen een eigen bijdrage of huur voor 
scootmobielen. Scootmobielen welke vanuit 
de WMO worden verstrekt voldoen niet al-
tijd aan de eisen van mensen met een onaf-
hankelijke en actieve levensstijl.

 Voortseststraat 1 Ulft

 Tel  0315 842021

Achterhoek Scootmobiel

www.achterhoekscootmobiel.nl

Scootmobiel-achterhoek Ulft, voor 
een comfortabel elektrisch voertuig

De nieuwste generatie scootmobielen 
zijn grensverleggend op het gebied van 
comfort, snelheid, veiligheid, stabiliteit, 
betrouwbaarheid en design. 

Achterhoekscootmobiel.nl verwacht nog 
een verdere afbouw van exemplaren 
door de noodzakelijke bezuinigingen. 
Ook is er een sterke groei van de particu-
liere markt met klanten die zelf willen 
kiezen. Deze mensen gaan ook andere 
eisen stellen aan de scootmobiel. Wij ge-
ven dan ook echter een goede en eerlijke 
prijs. In plaats van natura kunt u een 
PGB (geld) aanvragen bij de gemeente. 
Het is een groot misverstand dat een 
PGB scootmobiel duurder is dan bij de 
verstrekking in natura. Met het bedrag 
dat u ontvangt heeft u alle keuze en bent 
u betrokken bij de aanschaf van uw 
scootmobiel. Al uw wensen en eisen 
kunnen werkelijkheid worden. Afhanke-
lijk van die wensen is het soms noodza-
kelijk om zelf nog een � nanciële bijdrage 
te leveren, maar dan heeft u ook een veel 
betere scootmobiel dan bij de verstrek-
king van de natura. Denk hierbij aan een 
vierwielscootmobiel of aan een scootmo-
biel met hogere acceleratie. Uw wensen 
en eisen kunnen veranderen in de loop 
van de tijd, niet alles is namelijk te voor-
zien.
Achterhoekscootmobiel.nl helpt u graag 
bij het geven van het juiste advies. Voor 
de koude jaargetijden zijn er oplossin-
gen met geringe kosten. Laat u advise-
ren voor een bewuste keuze! En durf zelf 
te kiezen wat het beste bij u past.

Pro� teer van onze gratis wintercontrole 
tijdens onze extra mobiliteitsdagen op 
donderdag en vrijdag 8 en 9 november 
van 10.00 tot 16.00 uur. Kom gerust 
langs voor een kijkje, een vrijblijvend ad-
vies en een kopje kof� e. 

Meer informatie vindt u op 
www.achterhoekscootmobiel.nl
Ons adres is de Voorstsestraat 1 in Ulft 
(in de buurt van de watertoren)
Tel 0315-842021



NIEUWE LOCATIE ARC EN CIEL BLIJKT SCHOT IN DE ROOS  

‘Particuliere onderneming voor zorghulpmiddelen en 
diensten voorziet in behoefte en trekt landelijke aandacht’
Robert van Aalst uit Ulft heeft er al een leven in de zorg op zitten. Hij 
werkte in het verleden lang als verpleegkundige in ziekenhuis Rijnstate 
in Arnhem. Daarna draaide de zorgman in hart en nieren vijftien jaar 
ambulancediensten. Dat doet hij nu tussen de bedrijven door nog altijd 
met enige regelmaat. In 2009 startte van Aalst samen met zijn vrouw 
Angelique Arc en Ciel (Frans voor regenboog). Lang was hij bezig met 
de ontwikkeling van dat concept, het aanbieden van producten en dien-
sten om ouderen zo lang mogelijk comfortabel thuis te laten wonen. Een 
gesprek met de oprichter ter inleiding van deze Zorgkrant.

Door Reinier Kroesen

Robert: “Meer en meer is Arc en Ciel 
uitgegroeid tot een totaalconcept 
met zorghulpmiddelen voor mensen 
van alle leeftijden en alle mogelijke 
vragen over zorghulpproducten. In-
clusief een website waar al die zaken 
online besteld kunnen worden en 
een showroom en verkooppunt aan 
de Voorstsestraat in Ulft. En ik blijf 
altijd bezig, wil weg van de gebaan-
de paden, innoveren, nieuwe (alle-
daagse) zorgoplossingen verbeteren 
en nieuwe producten uitdenken. 
Omdat ik zelf verpleegd heb weet ik 
waar onze cliënten behoefte aan heb-
ben. Daarnaast heb ik samen met 
zorgondernemer Richard te Vruchte 
een lijn Combitop Matrassen en 
draaischuifstoelen ontwikkeld. En 
voor de door ons bedachte evacuatie-
matrassen, waarmee een persoon bij 
een calamiteit door slechts één hulp-
verlener gered kan worden, voorzien 
we mogelijk een landelijke door-
braak. (zie verderop in deze Zorg-
krant voor meer info en uitleg over 
deze nieuwe zaken)
WERKWIJZE ARC EN CIEL
“Arc en Ciel is een gerenommeerd 
bedrijf dat individueel maatwerk 
biedt en realiseert. We zijn inmid-
dels een particuliere onderneming 
op het gebied van zorghulpmidde-

len en woonmogelijkheden. Één 
van onze doelen: de wat oudere 
medemens met, of zonder een li-
chamelijke beperking zo lang mo-
gelijk comfortabel thuis laten wo-
nen. Of het nu gaat om slapen, 
zitten, douchen, toilet, keuken, mo-
biliteit of andere kleine hulpmidde-
len voor in huis, wij hebben altijd 
wel een passende en betaalbare 
oplossing. Kom gerust eens kijken, 
elke donderdag houden we open 
huis, verder kan men bij ons te-
recht op afspraak. Als de klant niet 
in de gelegenheid is om te komen 
gaan we bij ze langs, of halen we 
ze op. Eerst hadden we een ser-
vicewinkel aan het Melkvonder in 
Ulft. Vorig jaar kochten we het in 
verval geraakte horecaetablisse-
ment aan de rand van Bontebrug, 
dichtbij de watertoren. Het pand is 
compleet gerenoveerd, we wonen 
er nu en hebben van de voormalige 
zaal onze winkel en showroom ge-
maakt. Wij onderscheiden ons als 
technisch zorgbedrijf en gaan dat 
verder uitdragen. Niet alleen voor de 
oudere, maar iedereen die goed wil 
zitten, slapen en mobiel blijven. 
Voor degenen die zwaar werk doen 
en bijvoorbeeld (top)sporters, die 
baat hebben bij het beste matras om 
weer topfit in actie te komen. In 
deze ruimte gaan we lezingen ge-

ven en zo onze zorgkennis en zorgvi-
sie verder verspreiden. Iedereen 
merkt ons nu op, of je nu vanaf 
Duitsland, Doetinchem of Ulft komt. 
Passanten zitten ‘achterstevoren’ op 
de fiets om te zien wat hier gebeurt. 
Ik heb nog nooit zoveel scootmobie-
len en sta-op stoelen verkocht als de 
afgelopen periode. Echt een toploca-
tie, goed bereikbaar met voldoende 
parkeergelegenheid.”

ZORGBEURS
“We zijn voornemens om dit najaar 
opnieuw een zorgbeurs te houden 
met diverse participanten. Die plan-
nen zijn al in een vergevorderd sta-
dium. Tot voor kort deden we dat al 
zeer regelmatig, op verschillende lo-
caties in de Achterhoek. Bijna jaar-
lijks hielden we die beurzen, onder 
andere in Groenlo en Doetinchem, 
altijd een enorm succes. Het geheim 
zit hem in het feit dat jong en oud dit 
evenement samen bezoeken, ge-
woon een gezellig dagje uit met een 
hapje en een drankje. Omdat we 
hier in de opbouwfase zaten, ont-
brak het even aan de tijd voor de or-
ganisatie daarvan, maar dat initia-

tief pakken we weer op. Nu we zelf 
hier een grote showroom hebben  en 
heel veel ruimte om het pand heen, 
ook om te parkeren, hoeven we niet 
meer naar een zalencentrum maar 
doen we het gewoon hier aan de 
Voorstsestraat. Het staat mogelijke 
belangstellende standhouders die 
deze Zorgkrant lezen overigens nu 
al vrij om zich daarvoor aan te mel-
den. Men dient wel voor ogen te 
houden dat we streven naar een 
heel divers aanbod.”

ZORGHULPMIDDELEN.NL
“Onze webwinkel voor thuiszorg-
artikelen staat zowel digitaal als 
fysiek dicht bij de mensen. Online 
zijn we inmiddels een belangrijke 
speler op de markt, webwinkel zor-
ghulpmiddelen.online is onze 
snelst groeiende bedrijfstak. Men 
kan natuurlijk direct thuis achter 
de computer of op een tablet een 
artikel bestellen, maar desgewenst 
voor aankoop eerst ook een bezoek 
brengen aan onze showroom, voor 
nadere uitleg en advies. Zorghulp-
middelen is overigens een nogal 
ruim begrip. Het aanbod omvat bij-

voorbeeld alle zaken die maar 
enigszins met mobiliteit, zit- en 
slaapcomfort te maken hebben. 
Daarnaast het hele scala aan hul-
partikelen voor persoonlijke ver-
zorging en hygiëne en bijvoorbeeld 
ergonomische producten.”

NIEUWE PRODUCTEN EN 
ONTWIKKELINGEN
“Er liggen hier 25 soorten zitkus-
sens in de showroom. Lowbudget, 
maar ook met luchtvulling, voor de-
cubitus, noem maar op. En door de 
hartstichting gecertificeerde en ge-
adviseerde bloeddrukmeters. Daar-
naast doen we de advisering en 
verkoop van diverse liftensystemen 
en kunnen onze eigen huislift de-
monstreren. Wij weten waar de 
klant behoefte aan heeft. Hebben 
veertig types rollator staan, maken 
eerst een loopanalyse, zoeken dan 
de meest geschikte uit die bij de 
klant past. Onderscheiden ons door 
individueel maatwerk en advies, 
daarom gaat het ons heel goed in 
een markt die toch wel wat afha-
kers kent de laatste tijd. Door deze 
geweldige zichtlocatie hebben we 
wel vier keer zo veel aanloop als 
eerder aan het Melkvonder. Het is 
hier ruim en overzichtelijk inge-
richt, vooral via de mond-tot-mond 
reclame loopt het uitstekend. Arc 
en Ciel heeft het afgelopen jaren 
een enorme sprong voorwaarts ge-
maakt, zowel fysiek als online.”

Adres: 
Voorstsestraat 1, 7071 PH Ulft
Telefoon: 0315-842021
Info: www.arcenciel.nl en 
www.zorghulpmiddelenonline.nl
Mail: info@arcenciel.nl

DOMOTISAFE KOPPELT HUISAPPARATUUR AAN APP VOOR CENTRAAL BEDIENINGSGEMAK

‘Onderneming van elektronicaspecialist Theo Lubbers 
biedt maatwerk op gebied van domotica voor elk budget’
EMMERICH – Net over de grens in 
Duitsland is DomotiSafe geves-
tigd, het bedrijf van de Nederlan-
der Theo Lubbers. Hij is specialist 
op het gebied van domotica, de 
centrale bediening door koppeling 
van apparaten en diensten in en 
rond je huis op smartphone of 
computer. Zorgtaken, communica-
tie, ontspanning en andere huise-
lijke bezigheden worden zo een 
stuk gemakkelijker gemaakt.

Door Reinier Kroesen

Domotica is een samentrekking 
van domus (woning) en telemati-
ca. Eenvoudig gezegd zijn dat 
elektronische systemen om in huis 
allerlei functies vanuit één punt te 
besturen. Denk aan het centraal 
inschakelen vanuit je (rol)stoel 

van de verwarming, ventilatie en 
alle verlichtingspunten op een 
mobiel of tablet. Of de mogelijk-
heid om alarm te slaan, je beveili-
gingscamera’s te bekijken, de gor-
dijnen, rolluiken en deuren 
automatisch te openen of de tv te 
bedienen. Domotica is vooral con-
sumentenelektronica, onderling 
verbonden door een netwerk.
Theo Lubbers: “DomotiSafe is weer 
een koppeling van domotica en sa-
fety, veiligheid. Ik lever namelijk 
ook inbraakbeveiligingssystemen, 
maar domotica is de hoofdmoot. Ik 
werk al meer dan dertig jaar in de 
elektrobranche, voornamelijk als 
afwerker en programmeur van 
door de installateur aangelegde be-
veiligings-, intercom en videosys-
temen. Vorig jaar ben ik voor me-
zelf begonnen en heb ik DomotiSafe 

opgestart. De gesprekken met de 
opdrachtgevers over de wensen, de 
afhandeling, instellingen en pro-
grammering doe ik zelf. Voor de be-
kabeling en aanleg van de compo-
nenten werk ik samen met een 
installateur. De klant mag dat net-
werk overigens ook zelf aan (laten) 
leggen. Alle vormen van dienstver-
lening en samenwerking zijn mo-
gelijk, of dat nu een standaard op-
lossing is of zeer complex 
geïntegreerd systeem.”

DomotiSafe heeft geen showroom 
of winkel. Lubbers: “Nee, maar ik 
ontvang de klant hier wel thuis in 
Emmerich waar ik veel domotica 
heb geïntegreerd in mijn woning 
en allerlei snufjes en mogelijkhe-
den kan laten zien. Via via kwam ik 
in contact met Robert van Aalst 

van Arc en Ciel en heb inmiddels in 
zijn nieuwe showroom in Ulft een 
camerasysteem aangelegd. Met 
hem ga ik mogelijk ook een samen-
werkingsverband aan. Een optie is 
dat ik in zijn woonzorgwinkel een 
demonstratiebord plaats met uit-
leg over de verschillende mogelijk-
heden van DomotiSafe. Het is al 
langer mogelijk om in huis appara-
tuur op afstand te bedienen maar 
de ontwikkelingen om al die zaken 
te integreren gaan steeds verder. Ik 
werk veel met het Gira KNX-sys-
teem dat je koppelt aan een app op 
je smartphone of computer. Je hebt 
dan een overzichtelijk beeldscherm 
met alle bedieningsopties in één 
oogopslag. Al die functies zijn aan 
te sturen vanuit elke ruimte waar 
je maar bent, of dat nu in of bui-
tenshuis is. Een zeer eenvoudige 

bediening en heel gebruiksvrien-
delijk, iedereen kan er mee over-
weg. Zo schakel je de lamp in en 
dim je deze. Maar je kunt er ook 
metingen aan verbinden. Vertel 
wat je de ideale kamertemperatuur 
vindt, ik programmeer dat voor en 
de app zorgt uit zichzelf voor op-
warming of koeling. Je kunt auto-
matisering heel ver doorvoeren, 
zeker handig voor mensen met be-
perkingen die graag zo zelfstandig 
mogelijk willen blijven wonen. 
Verlichting die vanzelf aangaat als 
het buiten donkerder wordt bij-
voorbeeld, bediening kan zelfs 
door middel van stemherkenning. 
Koppeling aan keukenapparatuur 
is mogelijk als de fabrikant een 
voor dat doel geschikte oven, elek-
trische kookplaat of ijskast aanle-
vert. Domotica is er ook voor de 
tuin en hobby, zo kun je je vijver-
pompen en voerautomaten voor 
vissen aansturen. Maar, de sproei-
ers en beregening kun je er tevens 
mee instellen. Plaats vochtmeters 
in het gazon en het gaat helemaal 
vanzelf. Volautomatisch, je hoeft er 
niet eens voor thuis te zijn. Moge-
lijkheden te over dus, neem ge-
woon eens contact op voor een 
vrijblijvend advies!”



Een lift naar luxe
Mobiel blijven is pure rijkdom

advertorial

In geval van een stroomstoring schakelt 
het systeem over op de accu. Daardoor 
kunnen de gebruikers te allen tijde veilig 
de grond bereiken. Het is tevens mogelijk 
om een brandalarm te koppelen aan het 
aandrijfsysteem van de huislift. Dit alles, 
gecombineerd met Italiaans design, zorgt 
voor een pareltje in huis.

Mileuvriendelijk:
Een andere populaire huislift van 
thyssenkrupp is de H300. Deze maakt 
gebruik van de best mogelijke huislift-
technologie en biedt een oplossing die 
extreem energiezuinig, effi  ciënt en bijna 
geruisloos is. En ook hier natuurlijk de 
strenge veiligheidsnormen en de Italiaanse 
schoonheid. Een milieuvriendelijke aanwinst 
voor iedere woning. De fl uisterstille lift 
zorgt voor een geruisloze verplaatsing van 
begane grond naar de slaapkamer. Met het 
passende soft start-stop systeem verplaatst 
u zich eenvoudig met slechts één druk op 
de knop. Daarnaast heeft u de mogelijkheid 
de cabine geheel naar uw eigen smaak te 
ontwerpen. Of u nu wilt genieten van een 
sterrenhemel plafond of een marmeren 
vloer. Met de beschikbare luxe opties is alles 
mogelijk. Een luxeleventje in eigen huis; 
het kan écht! Alleen de liftboy moet je zelf 
regelen.

Arc en Ciel
Uw huislift leverancier in de Achterhoek is 
Arc en Ciel te Ulft. Zij zijn al jaren partner van 
thyssenkrupp en kunnen u van professioneel 
advies voorzien in uw zoektocht naar de 
juiste huislift.

In eigen huis blijven
Je weet pas hoe rijk je bent dat je je 
vrij kunt bewegen, als dat niet meer zo 
makkelijk gaat. Tienduizenden mensen 
op leeftijd ondervinden problemen met 
traplopen. Maar niet alleen voor hen is 
de trap een obstakel. Ook voor jongere 
mensen met bijvoorbeeld knieproblemen, 
is traplopen een kwelling. En dus begint je 
omgeving vaak over een andere woning. 

Maar verhuizen is A niet zo simpel en B 
vaak helemaal niet leuk. Je wilt lekker 
in je eigen vertrouwde huis en buurtje 
blijven.

Met de huisliften van thyssenkrupp zijn 
alle problemen in één klap opgelost. De 
investering verdient zich snel terug. Want 
vrijheid in eigen huis is rijkdom. Dat je 
huis ook nog eens meer waard wordt, is 
eigenlijk slechts bijzaak.

Bijzonder fraai
Velen ervaren inmiddels de luxe van 
een huislift van thyssenkrupp. Zo ook 
oud-presentator van Wordt Vervolgd 
Han Peekel, die er eentje heeft laten 
installeren. “Een lift is een diepte-
investering waarmee je nog een stuk 
langer in je eigen woning kunt genieten”, 
zegt hij. 

Wie met hem of andere eigenaren van 
een huislift praat, krijgt louter positieve 
verhalen te horen. En dat is natuurlijk 
niet zo vreemd. De liften zijn bijzonder 
fraai, worden ingebouwd zonder dat er 
veel ruimte in huis verloren gaat en zijn 
buitengewoon functioneel. Wie het niet 
wil of kan geloven, moet zich echt eens 
bij thyssenkrupp laten informeren.

We denken er niet zo snel aan, maar 
de oplossing voor een probleem dat 
tienduizenden Nederlanders kennen, is 
eigenlijk heel voor de hand liggend: een lift 
in huis. Daarmee blijven alle ruimtes van de 
woning bereikbaar en het straalt ook nog 
eens pure luxe uit.

Dat klinkt bijna te mooi om waar te zijn. 
Een echte lift. In je éigen huis! Maar dankzij 
thyssenkrupp, ook bekend om zijn trapliften, 
is het wel de realiteit. En vandaag de dag 
zijn de technieken zo geavanceerd dat het 
inbouwen van zo’n huislift in vrijwel alle 
huizen gewoon kan.

Duitse techniek, Italiaans design
Al duizenden mensen zijn inmiddels de 
waarheid onder ogen gekomen en genieten 
van de luxe van een unieke huislift. Want 
waarom verder strompelen als je ook 

gewoon op een knopje kunt drukken om in 
de slaapkamer te komen?

Naast de blijvende mobiliteit en de luxe 
uitstraling kent een huislift nog een groot 
voordeel: de woning zal in waarde stijgen. 

De huisliften bieden een combinatie van 
Duitse techniek met Italiaans design. Het 
beste van twee werelden dus. Zo is er de 
H100, waarvan de precisietechniek een lift 
naar ieders persoonlijke wens biedt. Deze lift 
is ideaal voor de wat kleinere woningen.

Deze huislift is uitgerust met een waslijst 
aan veiligheids- en kwaliteitskenmerken. De 
elektronica van de H100 voldoet hierdoor 
aan de hoogste veiligheidsnorm. 

Maar thyssenkrupp  vond dat niet genoeg en 
heeft er ook nog zijn eigen veiligheidssysteem 
aan toegevoegd. Dit zorgt ervoor dat de liften 
niet worden beïnvloed door mechanische 
storingen in het aandrijfsysteem. Veiligheid 
is namelijk prioriteit bij deze fabrikant. 

Wie iedere dag vrolijk van boven naar beneden en vice versa door het huis loopt, staat 
er nauwelijks bij stil. Maar mobiel zijn, en vooral blijven, is lang niet voor iedereen 
weggelegd. Dat gaan de meesten van ons helaas vroeg of laat ondervinden. En het 
is natuurlijk zonde als bepaalde kamers in je geliefde woning ineens slecht, of zelfs 
helemaal niet meer, bereikbaar zijn. 

uw
 huis, uw thuis

Arc en Ciel



PRAKTIJK TEN BOOM BIEDT ERGOTHERAPIE BIJ ONCOLOGIE

‘Ergotherapeutische hulp bij oncologie effectief 
maar nog vrij onbekend’
Ergotherapiepraktijk ten Boom zet 
zich sinds 2006 in voor ergothera-
pie bij de mensen thuis. De prak-
tijk heeft verschillende specialisa-
ties en meerdere gekwalificeerde 
werknemers waaronder Laura 
Buil, zeer ervaren in ergotherapeu-
tische hulp bij oncologie. 

Door Reinier Kroesen

Wat houdt ergotherapie bij 
oncologie in Laura?
”Veel patiënten met kanker of die 
kanker hebben gehad zullen proble-
men ervaren met het uitvoeren van 
dagelijkse activiteiten. Zij ervaren 
onder andere pijn, vermoeidheid, 
verminderde mobiliteit en vergeet-
achtigheid. Ergotherapie kan in 
elke fase van het ziekte- of revalida-
tieproces van betekenis zijn. Soms 
zijn er concrete oplossingen moge-
lijk, terwijl op een ander moment 
het vooral gaat om het dragelijker 
maken van de ziekte.  Wij geven 
praktische adviezen over houding 
en energieverdeling over de dag. 
Hoe kun je zoveel mogelijk blijven 

doen met zo min mogelijk energie? 
Maar ook, welke dagelijkse dingen 
wil je graag blijven doen? Hoe ver-
deel je dat over de dag of week? 
Steeds meer mensen krijgen te ma-
ken met kanker, ook de generatie 
die nog in het arbeidsproces zit. 
Ook daar speelt de Ergotherapeut 
een belangrijke rol om gezamenlijk 
te kijken naar de mogelijkheden, de 
cliënt te begeleiden in de re-inte-
gratie of om op zoek te gaan naar 
ander passend werk. Ook de man-
telzorg staat centraal binnen de be-
handeling. De ziekte heeft namelijk 
grote impact op de cliënt maar ook 
op de omgeving.

“Ergotherapie kan in 
elke fase van het ziek-
te- of revalidatieproces 

van betekenis zijn”

In de laatste levensfase wordt voor-
al juist samen gekeken naar wat de 
cliënt belangrijk vindt. Zo kunnen 

we een rolstoel inzetten om nog 
naar buiten te kunnen of een opti-
male houding in bed creëren zodat 
iemand comfortabel de dag kan 
doorbrengen.

Kan men hier terecht zonder 
tussenkomst arts?
“Je mag direct contact opnemen 
met ons, wij doen de huisarts be-
richt. Na een intakegesprek thuis 
inventariseren we samen met je 
welke dagelijkse activiteiten de 
meeste moeite kosten. 

Dan volgt een plan van aanpak, pro-
beren we te werken aan gedrags-
verandering en nieuwe automatis-
men, allemaal in overleg met jou. 
Via de zorgverzekering heb je recht 
op tien uur ergotherapie op jaarba-
sis.”

Adres: Raadhuisstraat 22 
(2e etage), 7001 EW Doetinchem
Telefoon: 06-10813352
Mail: Info@ergotherapieptb.nl
Info: www.ergotherapieptb.nl

Wildkamp, techniek voor professionals
Wildkamp is sinds de oprichting 
in 1972 uitgegroeid tot de breedst 
gesorteerde groothandel en dis-
tributeur van kunststoflei-
dingsystemen, - componenten, 
technische en aanverwante arti-
kelen in Nederland. Wildkamp 
mag zich toonaangevend noemen 
als het gaat over assortiment, 
deskundigheid, service en logis-
tiek.

Het assortiment bestaat momen-
teel uit ruim 100.000 artikelen en 

zal de komende jaren verder uitge-
breid worden. Hiervoor is een vol-
ledig geautomatiseerd magazijn 
gerealiseerd in Coevorden (Dr.), 
van waaruit de 44 vestigingen door 
heel Nederland bevoorraad wor-
den. 

Uw dichtstbijzijnde vestiging vindt 
u in Aalten aan Weverij 9, waar een 
groot deel van het assortiment op 
voorraad ligt. Is uw gewenste arti-
kel niet voorradig? Dan wordt het 
voor u bestelt u zodat u het de vol-

gende dag al vanaf 7.00 uur (op za-
terdag vanaf 8.30 uur) in de vesti-
ging af kunt halen of we laten het 
bezorgen op een locatie naar keuze 
in de Benelux en Duitsland.

In de vestiging vindt u ervaren ad-
viseurs met uitstekende kennis 
van de diverse artikelen en hun 
toepassingen. Deze kennis vormt 
een belangrijke toegevoegde waar-
de, daarom wordt er voortdurend 
geïnvesteerd in het up-to-date 
houden van deze kennis. Met het 

juiste advies wordt de beste oplos-
sing geboden voor technische 
vraagstukken. Wij gaan graag on-
der het genot van een kopje koffie 
met u in gesprek over de mogelijk-
heden die wij u kunnen bieden!

Wildkamp Aalten is van maandag 
t/m vrijdag geopend van 7.00 tot 
17.30 uur en op zaterdag van 8.30 
tot 12.30 uur. U vindt de vestiging 
aan Weverij 9. 

www.wildkamp.nl

CURSUSSEN DUIM ARTROSE BLIJKEN TE VOORZIEN IN BEHOEFTE

‘In vijf cursusuren leren 
omgaan met artroseklachten 
aan de duim’

Begin dit jaar zijn Leontien Colenbrander van Handtherapie Doetinchem 
en Petra ten Boom van de gelijknamige ergotherapiepraktijk gestart met 
korte cursussen Duim Artrose. Bedoeld voor mensen met artroseklachten 
aan de duim. Lessen met informatie over anatomie en hulpmiddelen, oe-
feningen en adviezen voor eventuele operatieve mogelijkheden.

Door Reinier Kroesen

Leontien, kun je wat meer 
vertellen over je werk?
“Ik ben handfysio- en manueel the-
rapeut bij Handtherapie Doetin-
chem, gevestigd in een gebouw 
van het Slingeland Ziekenhuis. Zo-
wel in de revalidatie als de eerste-
lijns gezondheidszorg heb ik jaren 
ervaring. Via een collega rolde ik in 
2009 in de handtherapie. Er zijn maar 

weinig dingen in het dagelijks leven 
waarbij je je handen niet nodig hebt. 
Een handletsel heeft enorm veel im-
pact op je dagelijks functioneren. Wij 
behandelen alles wat van doen heeft 
met handen en polsen.”

Hoe is de cursusopbouw?
“In vijf lessen binnen korte tijd 
krijgt men informatie over het func-
tioneren van de hand, hulpmidde-
len, gewricht beschermende princi-

pes en gerichte oefeningen. De 
eerste vier lessen hebben respec-
tievelijk als onderwerp anatomie en 
oefeningen, gewrichtsbescherming 
en belastbaarheid, hulpmiddelen 
en spalken en het aangepast schrij-
ven en werken met de computer. 
Tijdens de vijfde, afsluitende les, 
wordt het geheel geëvalueerd.”

Voor wie zijn die cursussen?
“Die Cursus Duim Artrose is be-
doeld voor iedereen met (pijn)
klachten op basis van artrose aan 
de duim. Zonder je duim kun je 
niets, het is de basis van je hand. 
Het streven is die duim zo functio-
neel mogelijk te gebruiken met zo 
min mogelijk klachten. Met artrose 
moet je leren leven, zo is de alge-
meen geldende opvatting, daar valt 
niets aan te doen. Maar volgens ons 
is er nog zoveel verbetering te boe-
ken. Die bijeenkomsten zijn be-

doeld als preventie, ter voorkoming 
van verergering. Elke les duurt een 
uur. Na afloop is er gelegenheid 
voor vragen en opmerkingen of de 
mogelijkheid persoonlijke ervarin-
gen uit te wisselen. 

De groepsgrootte zal variëren tus-
sen de vier tot zes personen. Be-
langstellenden krijgen vooraf een 
korte screening van circa dertig mi-
nuten, met als doel te kijken waar 
de accenten moeten komen te lig-
gen tijdens de cursus Afhankelijk 
van de vraag gaan we op regelmati-
ger basis die cursusreeks geven. 

Om te leren over en te werken aan 
de (pijn)klachten van uw duim(en) 
is deze cursus zeer geschikt. Inmid-
dels hebben we meerdere duimar-
trose groepen gedraaid. De gelui-
den zijn erg positief. Deelnemers 
waardeerden onze fijne algemene 

uitleg maar ook de verstrekte infor-
matie over de hulpmiddelen bleek 
erg duidelijk. De oefeningen wer-
den als prettig ervaren, cursisten 
bleken er veel van op te steken, als 
was het alleen al maar een stukje 
bewustwording van de mogelijkhe-
den die er zijn op dit gebied.

Wie belangstelling of vragen heeft 
kan zich wenden tot onderstaande 
mailadressen. Heeft u ook last van 
uw duimen en denkt u dat deze cur-
sus wellicht ook iets voor u kan be-
tekenen? Dan kunt u ook telefo-
nisch contact opnemen met 
handtherapie Doetinchem 
(06-51931847).” 

Petra ten Boom: 
info@ergotherapieptb.nl
Leontien Colenbrander: 
info@handtherapiedoetinchem.nl



0900 88 56   WWW.SENSIRE.NL

MEVROUW KOSKAMP (1935 - 2018), KLANT SENSIRE

We zijn geworteld in onze regio, haar cultuur en haar waarden. 
Dat klinkt door in de taal die we spreken, is zichtbaar in 
regionale samenwerking en wordt herkend door onze klanten 
in de wijze waarop we zorg verlenen en vormgeven. Geen 
grote woorden, maar doen wat je belooft. Niet overnemen of 
alles overlaten, maar in noaberschap goede zorg verlenen, 
samen met het sociale netwerk van onze klanten.  



Snel schakelen met uw accountant? 

Uw onderneming, 
onze zorg 

Samen bouwen aan de toekomst 
De zorgsector is volop in beweging. Als ondernemer wilt u snel verder. Snel schakelen is dan 
belangrijk. Onze accountants en adviseurs zijn betrokken bij u en uw onderneming. Door snel te 
schakelen als dat nodig is. Samen met u zijn wij altijd op zoek naar het beste resultaat.  
Meer weten? Bel Roland Stokman via 0315 - 270 000 of bekijk www.wenv.nl.  

Wij zijn gevestigd in Doetinchem, Duiven en Varsseveld. Volg ons voor het laatste nieuws. 

Opvouwbare Elektrische Driewieler

Silmar Elektrische Driewieler
Mr. J.R. Thorbeckestraat 15
7161 GG Neede
0545 842974
06 15 26 74 64

info@elektrische-driewieler.nl
www.elektrische-driewieler.nl

Lichtgewicht Driewieler.
Onze elektrische driewielers zijn speciaal ontworpen voor mensen met een 
beperking, als fietsen een probleem wordt en u wilt toch mobiel blijven.  

Onze driewieler heeft een stevige constructie en maakt gebruik van een 
elektrische trapondersteuning en heeft een comfortabele zit. Deze 
driewieler is licht in gewicht en opvouwbaar.

Voor het opvouwen heeft u dus geen hulp nodig.  U kunt deze elektrische 
driewieler na het opvouwen makkelijk zelf verplaatsen en wegzetten.  
Bijvoorbeeld in de gang of onder de kapstok.

- U kunt zowel met als zonder trapondersteuning fietsen
- Actieradius van de trapondersteuning is 20-25 km
- Binnen 3,5 uur is accu opgeladen
- Geen verzekeringsplicht!

Wij komen vrijblijvend bij u langs om de driewieler te demonstreren en tevens 
kunt u een proefrit maken en zelf de voordelen ervaren.

Max. 100kg Draagkracht

Extra Lage Instap

Elektrische Trapondersteuning 

5 Versnellingen

Last van 
uw voeten?

Laat onze specialist de conditie van uw 
voeten controleren. U ontvangt een 
vrijblijvend persoonlijk advies. 

Bilderdijkstraat 2 Doetinchem
Maak eenvoudig een afspraak via
T 0314 324 677
www.pendersvoetzorg.nl 

Blijf er niet mee lopen!

NET GELANCEERDE DRAAISCHUIFSTOELEN OGEN ALS MOOIE EETKAMERFAUTEUILS

‘Kans op internationaal doorbreken voor 
Draaischuifstoel uit koker Achterhoekse 
ondernemers en regionale maakindustrie’
Zorgondernemer Richard te Vruchte en Arc en Ciel-oprichter Robert van 
Aalst hebben behalve de Combitopmatrassen samen tevens een lijn 
Draaischuifstoelen ontwikkeld. Normaal ogende, behaaglijke, luxe eet-
kamerstoelen, maar dan wel draai- en schuifbaar. Zo kan iemand - al 
dan niet met een beperking - zonder hulp zelfstandig aan tafel plaats 
nemen, aanschuiven en bijvoorbeeld de maaltijd nuttigen of een krant 
lezen. En, daarna vervolgens het zitgedeelte op eigen kracht naar achte-
ren schuiven, weer een slag links- of rechtsom draaien en zelf met wei-
nig moeite opstaan. 

Door Reinier Kroesen

Hoe ziet die stoel eruit Robert?
“Zo op het oog is het een stoel als 
ieder andere eetkamerstoel. Het bij-
zondere zit hem in het beweegbare 
zitgedeelte, dat draaibaar is ten op-
zichte van het onderstel. Daarnaast 
kan die zitting ook nog eens circa 
twintig centimeter naar voren ge-
schoven worden, om goed en recht 
aan tafel te kunnen gaan zitten. 

En weer terug geschoven naar ach-
teren, zodat men zelf van tafel kan, 
zonder hulp van anderen. Door een 
onzichtbaar weggewerkte hendel 
aan de zijkant te bewegen kan men 
de zitting draaien. Door je eigen li-
chaamsgewicht breng je de zitting 
heel licht en gemakkelijk in bewe-
ging. Heel soepel en veilig. Een me-
chanisch werkend draai- en 
schuifsysteem, zonder elektra of 
snoeren. 

Een uitkomst voor een ieder die 
slecht ter been is of niet meer zo 
mobiel. Een mantelhulp of zorgver-
lener is niet meer nodig om de stoel 
even aan te schuiven, of iemand 
van tafel te halen. Vaak zijn dan 
normaal gesproken twee mensen 
nodig om degene bij deze transfers 
te ondersteunen.”

Hoe werkt een Draaischuifstoel 
Richard?
Richard: “Die Draaischuifstoel oogt 
als een luxe stoel. Je zou voor je 
woonkamer gewoon een set van 
vier stoelen kunnen bestellen bij 
ons, waarvan er dus één of meerde-
re zijn uitgevoerd in een 
draaischuif-uitvoering, heel onop-
vallend. Je zit dan net als de ande-
ren op dezelfde wijze te tafelen of te 
werken. Compleet nieuw in Neder-
land, dit type stoel bestond tot op 
heden nog niet, inmiddels is het 
een geregistreerd product van ons. 
Deze kwaliteitsstoelen worden ex-
clusief voor ons door een gerenom-

meerd bedrijf gemaakt. Deze gaan 
we nu in grotere series en in diver-
se uitvoeringen op de markt bren-
gen voor de particuliere klant en de 
zorgsector. Mooie stoelen voor in de 
huiskamer, in de privésituatie, maar 
ook in zorginstellingen.”

Welke types zijn er te koop?
“De Draaischuifstoelen zijn zo ont-
wikkeld dat, hoe je de zitting ook 
positioneert deze altijd in balans 
blijft. Ook voor de wat zwaardere 
personen. Als mensen wat ouder 
zijn of wat meer lichaamsgewicht 
hebben ga je vaak automatisch wat 

meer ‘in elkaar zitten’ of wat voor-
over gebogen ‘hangen’. Ook dan 
blijft de stoel stevig op zijn poten 
staan. We hebben zowel een kuip-
stoel als een exemplaar met arm-
leuningen in productie genomen, 
die zowel met als zonder die leu-
ningen verkrijgbaar zijn. In totaal 
drie types dus. Het kuipmodel is 
meer voor wie op zoek is naar een 
designstoel. De stoelen zijn altijd 
bekleed en kunnen indien gewenst 
geleverd worden in verschillende 
types stof en leer. Uitgevoerd in 
verschillende kleuren en materia-
len, gecapitonneerd, het kan alle-

maal. Deze Draaischuifstoel is 
uniek en een geheel door onszelf 
ontwikkeld product. We verwach-
ten van de consument en zorgsec-
tor veel aandacht en interesse 
hiervoor. Op 18 en 19 oktober aan-
staande worden de Draaischuif-
stoelen gepresenteerd, in produc-
tie genomen en start de verkoop.”

Adres: 
Voorstsestraat 1, 7071 PH Ulft
Telefoon: 0315-842021
Info: www.arcenciel.nl en 
www.zorghulpmiddelenonline.nl
Mail: info@arcenciel.nl



Over De Lichtenvoorde
De Lichtenvoorde biedt zorg en ondersteuning in de regio 
Oost-Gelderland. Wij zijn er voor mensen met een 
(verstandelijke) beperking. Je kunt bij ons terecht voor  
bijvoorbeeld jeugdzorg, wonen met ondersteuning,  
begeleiding bij werk en zorgadvies en behandeling.  
Elke dag, op ieder moment.

www.delichtenvoorde.nl

Hulp nodig voor de juiste zorg 
of ondersteuning? 
Het zorgloket is er voor al je vragen. Bijvoorbeeld hoe je een 
indicatie of beschikking aanvraagt. Of vragen over wonen,
werken, ondersteuning thuis enzovoort. We helpen je graag 
verder met je aanvraag voor zorg en ondersteuning.

Ons zorgloket is er voor cliënten en hun verwanten. Maar ook 
voor professionals en andere instanties. Wij maken graag  
persoonlijk kennis met je. Samen met jou zoeken we naar de 
beste oplossing. 

Contact met het zorgloket

          (0544) 37 11 30

          aanmeldingzorg@delichtenvoorde.nl 

Het zorgloket is bereikbaar van maandag t/m vrijdag 
van 8.30 uur - 17.00 uur. 
 

          

       

AIXAM Crossover
De eerste echte Brommobiel SUV

• Hoge instap
• Vernieuwd interieur met soft touch  
   afwerking
• Diverse audiomogelijkheden zoals 
   Apple CarPlay
• Uitgebreide afwerkingsopties
• Standaard met 15’’  
   lichtmetalen velgen

Instap-klaar voor het hogere segment.

WIJ ZETTEN ‘HOOG’ IN.

Schoolstraat 1 . VragenderAutobedrijf Ikink Tel 0544-37 27 35 . www.ikink.nl . info@ikink.nl

WIJ ZETTEN ‘HOOG’ IN.
Instap-klaar voor het hogere segment.



• Gezellig dineren, met mooie gerechten

• Ook zeker voor grotere groepen of familie feesten

• Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te

   bespreken                                                            

• Met een ruime eigen parkeerplaats, wel zo makkelijk

Welkom bij de Roode Leeuw in Terborg

HOTEL
BRASSERIE
RESTAURANT
ZALEN

St. Jorisplein 14 I 7061 CN Terborg I +31(0)315 39 71 39 I www.deroodeleeuw.com

De	Roode	Leeuw.	Het	moment	(familiefeest)	is	daar.

Vanaf heden het hele jaar* te reserveren:

ACTIEMENU 
(2de persoon gratis /
 tot 10 personen)

Vanaf  € 18,30 p.p.**
Alleen op reservering

www.groeskamp.nl
*M.u.v. Pasen, Kerst en besloten partijen
** Niet i.c.m. dinercheque, VVV-cadeaukaart of dergelijke tegoedkaarten

GOLFCLUB ’T LOHR BIEDT ZOWEL RECREANT ALS SPORTER VOLDOENING

‘Golfen is voor de oudere doelgroep een probate 
activiteit om � t en vitaal te blijven’
VOORST – Golfclub ’t Lohr is dé 
korte golfbaan van de Achterhoek 
waar iedereen terecht kan van 
vanwege het laagdrempelige ka-
rakter. Golfen is ook voor de wat 
oudere deelnemer een perfecte ac-
tiviteit om goed in vorm te blijven. 
Men loopt niet alleen heuvel op 
heuvel af, maar beweegt volop, 
slaat energiek een balletje en 
haalt sociale contacten aan. De 
lommerrijke uitspanning van de 
eigenaars, de familie Schie-
ven-Piepers op hetzelfde terrein 
beschikt daarnaast over een 
groepsaccommodatie, vakantie-
huis en zwembad. 

Door Reinier Kroesen

Marinus en Netty Schieven stop-
ten in 1999 met hun varkensboer-
derij, die plaatsmaakte voor een 
overnachtingsmogelijkheid voor 
groepen. In 2008 kwam daar de 
korte golfbaan bij. Dochter Nienke 
stapte direct in de zaak en schoon-
zoon Danny Piepers is gaandeweg 
de onderneming komen verster-
ken, samen bouwen ze het nu ver-
der uit. Op een prachtig locatie 
kunnen passanten er sindsdien 
binnen, of buiten op het terras aan 
de rand van de golfbaan terecht 
voor kof� e met appelgebak en 
meer. Inmiddels is ’t Lohr een ge-
wild adres geworden voor een 
dagje uit met familie, vrienden of 
vereniging. Al dan niet in combi-
natie met een potje (voet)golf, 
bubble voetbal en ondertussen of 
naderhand een barbecue, lunch- of 
dinerarrangement.

Danny: “We hebben een korte golf-
baan, met achttien holes, een acti-
viteit die voor elk toegankelijk is. 
Op professionele wijze aangelegd 
met bunkers, waterpartijen en 
hoogteverschillen. Maar, dan wel 
op een heel wat kleiner oppervlak 
dan een ‘gewone’ golfbaan. Ook als 
je geen ervaring hebt kun je bij ons 
terecht. Puur recreatief, maar te-
vens als je het als sport beschouwt 
en competitie zoekt. Een sportief 
gebeuren waarbij je loopt, be-
weegt, slaat en gezond kunt blij-
ven. Ideaal dus voor de wat oudere 
doelgroep: een speelse activiteit 
waar je vitaal mee blijft en lekker 
een poosje in de frisse buitenlucht 
actief bezig bent. Tegelijkertijd heb 

je het sociale aspect, men raakt met 
andere mensen met wie men sa-
men een balletje slaat in gesprek. 
Naderhand kan men nagenieten 
met een kop kof� e. We bieden daar-
naast het zogeheten voetgolf aan, 
een variant op het golfspel. Daarbij 
leg je al schoppend tegen een voet-
bal negen holes af en kom je onder-
wer een aantal hindernissen te-
gen.” 

“Voor de jongere doelgroep is mis-
schien het ‘bubble voetbal’ meer 
geschikt. Je neemt plaats in een 
doorzichtige opblaasbare bal waar 
alleen aan de onderzijde nog je be-
nen en voeten uitsteken. De bol 
fungeert als stootkussen waarmee 
je kunt bumpen (botsen) en koprol-
len maken. Wat we hier bij ’t Lohr 
aanbieden is een ouderwets stukje 
gemoedelijkheid in een groene om-
geving. Op donderdagochtend heb-
ben we een vrije inloop waar leden 
gezamenlijk een wedstrijdje lopen 
en daarna gezellig het terras aan-
doen met een hapje en een drankje. 
Je kunt hier ook eenmalig naar toe-

komen als een dagje uit. Het loop-
traject over onze glooiende, korte 
golfbaan is binnen een uur of twee 
af te leggen, in totaal loopt men dan 
ongeveer twee kilometer. Wel even 
wat anders dan de reguliere grote 
golfbanen van tien tot twaalf kilo-
meter, waar men al gauw een uur of 
vijf over doet. Onze compacte baan 
is daarom ook nog eens voor twee 
verschillende gebruikersgroepen 
zeer geschikt. Degenen die wel 
eens willen ervaren hoe het is om te 
golfen kunnen ’t Lohr’ als opstap 
gebruiken. En, voor de (wat oudere) 
golfer die af wil bouwen of de lange 
trajecten niet meer volhoudt is het 
kortere parcours weer ideaal. 

Je kunt hier natuurlijk gewoon lid 
worden, maar de mogelijkheid be-
staat ook om een proefabonnement 
te nemen. Voor twee maanden on-
beperkt spelen betaal je dan 50 
euro. Of je rekent gewoon af per 
keer dat je wilt spelen, zonder ver-
dere verplichtingen. We trekken 
een heel diverse publiek uit alle 
leeftijdscategorieën. Daarnaast 

komt men hier met groepen voor 
een bedrijfs- of familie-uitje. Onze 
golfclub telt zo’n 130 leden, in leef-
tijd variërend tussen de 35 en 85 
jaar. We bieden plezier, rust, in- èn 
ontspanning voor jong en oud!”

Recreatie en Golfclub ’t Lohr
Lohrpad 2
7083 AX Voorst (Oude IJsselstreek)
0351-631697
info@hetlohr.nl
www.gol� nvoorst.nl



ZorgHulpmiddelen
online

www.zorghulpmiddelenonline.nl

Bent u ook graag 

mobiel op reis? 

Kijk dan snel op onze website! 

www.zorghulpmiddelenonline.nl

SLAPEN OP AUTHENTIEK ITALIAANS LANDGOED BIJ AGRITURISMO LA COCCINELLA

‘Vakantie in olijfgaard in natuurgebied van Umbrië: 
geen massatoerisme maar ultieme rust en ruimte’
Voor liefhebbers van het klassie-
ke Italiaanse landleven is Agritu-
rismo Biologico La Coccinella in 
Umbrië een aanrader. De Neder-
lands sprekende gastheren Ma-
thijs en Gigi verwelkomen daar 
hun gasten in verschillende ac-
commodaties. Een idyllische va-
kantielocatie, zeker voor de wat 
oudere Italiëganger, die ook bui-
ten het hoogseizoen tijd heeft 
voor La Dolce Vita.

Door Reinier Kroesen

Een agriturismo is een gastenver-
blijf in een verbouwde boerderij op 
een mooie plek op het Italiaanse 
platteland. La Coccinella (het lieve-
heersbeestje) is daar een uitmun-
tend voorbeeld van. Het omvat drie 
gerestaureerde Umbrische boerde-
rijen uit de achttiende eeuw, ooit 
bekend als het gehucht Belvedère 
(mooi uitzicht). Te bereiken via een 
kilometer lange onverharde weg, 
omzoomd door torenhoge oude ci-
pressen. Het onderkomen wordt 
gerund door Amsterdammer Ma-
thijs Meijer en Italiaan Gigi Mas-
cia. Hun wegen kruisten elkaar 
ooit in Antwerpen vanwege hun 
studies, later togen ze naar Gigi’s 
thuisland om de droom van ‘La 
Coccinella’ te verwezenlijken.

PANORAMISCH ZWEMBAD 
Beiden wonen in de eerste van die 

drie hoeves. In een andere boerde-
rij verhuren ze vier appartemen-
ten. Allen hebben weids uitzicht, 
één of meerdere slaapkamers, 
woonkamer, keuken en open 
haard. Elk verblijf heeft een terras-
je of patio waar dagelijks een vers 
ontbijt wordt geserveerd met huis-
gemaakte en biologische streek-
producten, geserveerd in een ro-
mantisch picknickmandje. Het 

derde gebouw, Villa Lavanda is 
compleet af te huren. Een landhuis 
met vijf slaapkamers, twee badka-
mers, woonkamer, keuken, dakter-
ras en privétuin.  Geschikt voor 
één of meerdere gezinnen, voor in 
totaal 13 tot 15 mensen. Huisdie-
ren zijn meer dan welkom,  de ei-
genaars hebben zelf ook katten, 
honden, kippen en geitjes. Tussen 
de olijfbomen is een groot zwem-

bad met panoramisch uitzicht over 
de bergen en valleien. 

TOPBESTEMMING VOOR DE 
WAT OUDERE ITALIËGANGER
Mathijs: “We hebben de oudere 
doelgroep veel te bieden, ook in 
voor- en naseizoen. Geen massa-
toerisme maar een authentiek 
stukje Italië. Een mediterraan kli-
maat, goed voor lichaam en geest. 

Men overnacht tussen olijfgaarden 
op 95 hectare eigen terrein, van die 
olijven persen we olijfolie. Het is 
daar heerlijk wandelen en fietsen, 
elektrische fietsen en Vespa’s wor-
den ter plekke verhuurd. In de na-
bijheid zijn diverse golfbanen, de 
twee bekende meren Lago Trasi-
meno en Lago Boslena en prachti-
ge Borgo’s als Perugia en Orvieto. 
Firenze en Rome zijn niet ver. 

Regelmatig houden we themawe-
ken  zoals ‘schilderen in Italië’ of 
fotografiecursussen, ik ben zelf 
professioneel fotograaf. Ons on-
derkomen ligt aan een oude Etrus-
kische route in een door de UNES-
CO  uitgeroepen gebied van 
Ecologie en Biodiversiteit, de groe-
ne long van Italië. Wie onze face-
bookpagina een ‘like’ geeft of zich 
inschrijft op onze website wordt 
op de hoogte gehouden van onze 
aanbiedingen. Iedereen is van har-
te welkom, jong en oud. Een harte-
lijke Italiaanse groet van ons: Cor-
diali Saluti!”

Agriturismo Biologico 
‘La Coccinella’
San Venanzo, Italië
+39 349 85 11 010
www.facebook.com/lacocci-
nellaumbria     
www.lacoccinellaumbria.com
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Kwerreveld Dakbedekkingen B.V. is sinds 1957 een toonaangevend 
dakdekkersbedrijf in renovatie- en nieuwbouwmarkt.  

 

Kwalitatief goede daken en innovatieve oplossingen zijn 
speerpunten in onze visie. Dit alles wordt uitgevoerd conform de 
huidige richtlijnen van Veiligheid, Kwaliteit, MVO en Duurzaamheid.  
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T: 0314 - 62 82 00
www.degoudenleeuwgroep.nl

Zorghotels

Heeft u tijdelijk wat meer zorg nodig of kunt u nog niet naar huis na uw 
ziekenhuisopname, dan biedt het verblijf in het zorghotel de oplossing. 
Uw zorgverzekeraar vergoedt mogelijk uw verblijf. Graag informeren 
wij u over de mogelijkheden.

In onze zorghotels bieden wij professionele zorg in een luxe 
en comfortable hotelomgeving, voor een korte periode.
• Revalidatie en herstel na ziekenhuisopname
• Alle mogelijke vormen van tijdelijke

verblijf met zorg
• Vakantieverblijf met zorg
• Palliatieve zorg
• Mantelzorgondersteuning (Respijtzorg)

Zorghotels

“Ook het adres voor wonen 

met zorg en thuiszorg.”

DOOR ÉÉN HULPVERLENER TE HANTEREN EVACUATIEMATRASSEN KUNNEN EXTRA LEVENS REDDEN 

‘Combitop omvat complete lijn (zorg-)matrassen 
en boxspringlook (zorg-)slaapsystemen’ 
ULFT – Nog vrij nieuw voor de re-
gio en Nederland: Combitop Ma-
trassen, een bijzondere slaapcom-
fortlijn. Matrassen en slaap- 
systemen voor mensen met bij-
voorbeeld Parkinson, Alzheimer of 
obesitas. Maar ook voor de (top)
sporter en iedereen die gewoon 
goed wil slapen. De slaapkamerlijn  
biedt tevens speciale kinderma-
trassen, voor jongeren met ADHD, 
allergieën of scoliose. Het assorti-
ment omvat daarnaast bijzondere 
bed-ombouwen. Die hebben de uit-
straling van een comfortabel luxe 
boxspringmodel, maar wel de 
voorzieningen van een traditioneel 
zorgbed. Vrij nieuw en revolutio-
nair zijn de zelf ontwikkelde eva-
cuatiematrassen die bij calamitei-
ten in zorginstellingen letterlijk 
extra levens kunnen redden.

Door Reinier Kroesen

TOPFIT NA EEN GOEDE NACHT-
RUST
Bij Combitop hebben ervarings-
deskundigen de handen ineen ge-
slagen, onderzoek gedaan en in 
eigen beheer een matrassen- en 
beddenlijn ontwikkeld en laten fa-
briceren. Deze zijn ook zeer ge-
schikt voor mensen met reuma, fi-
bromyalgie of decubitus. Combitop  
betekent letterlijk een combinatie 
van matras-toplagen. Slapen was 
in de zorgsector eigenlijk altijd 
een ondergeschoven kindje. Daar 
is nu verandering in gekomen. 
Goed slapen is echt voor iedereen 
van belang, of je nu jong of oud 
bent, zorgbehoevend, bouwvak-
ker of (top)sporter. Iedereen pres-
teert en voelt zich beter na een 
goede nachtrust, op een naar ei-
gen (zorg)behoefte samengesteld 
Combitop Matras. De kinderma-
trassen zijn geschikt voor de hele 
groeiperiode. Ideaal dus voor jon-
geren met ADHD of een allergie, in 

dat geval is de latexuitvoering een 
uitkomst. Binnen die Combitop-
matrassenserie bestaat een parti-
culiere en een medische lijn, die 
weer speciaal voor de zorg is. Voor 
de particuliere markt, de consu-
ment is een serie van vier verschil-
lende matrassen, allemaal met ro-
zennamen, zoals de Gentle, Alba 
en Rosa, natuurlijk een knipoog 
naar de uitdrukking ‘slapen als 
een roos’. Elk matras uit die serie 
is twintig centimeter hoog, ook 
geschikt voor de partner in het 
tweepersoons bed, zodat je geen 
optische verschillen krijgt. De top-
laag is afhankelijk van de klacht 
die men heeft. Zo is er een exem-
plaar voor mensen met rugklach-
ten, met obesitas of bijvoorbeeld 
fybromyalgie. Met drukzones, 
vanaf het bekken tot aan de schou-
ders, vierkante openingen in de 
schuimlagen, die je op kunt vullen 
met vierkante stevige kokers van 
veerkrachtig materiaal van ver-

schillende hardheid. Een matras 
kun je exact afstemmen op de plek 
waar extra ondersteuning ge-
wenst is, of waar het juist zachter 
moet zijn. Heb je een ontsteking in 
je heupzone komen daar wat zach-
tere kokers in, of laat je ze hele-
maal weg, zodat het matras daar 
juist meer meegeeft. Heb je meer 
ondersteuning nodig zorg dan 
voor een zwaardere invulling. 

ZORGMATRASSEN VOLDOEN 
AAN INTERNATIONALE 
NORMEN
De zorgmatrassen zijn vooral be-
doeld voor zorginstellingen, de me-
dische sector. Die moeten aan Euro-
pese richtlijnen voldoen. De 
matrassen mogen bijvoorbeeld 
maximaal veertien centimeter hoog 
zijn. Bij een val uit het bed blijft dan 
de kans op kwetsuren beperkt, ie-
dere centimeter telt in dat geval. 
Deze zijn meer bestemd voor men-
sen met Alzheimer, Parkinson, die 
bijvoorbeeld te kampen hebben 
met mogelijke doorligplekken. 

PRINCIPE EVACUATIEMATRAS
Nieuw in Nederland zijn de zelf 
door Combitop bedachte evacuatie-
matrassen. Simpel uitgelegd een 
gewoon matras, maar wel met twee 
handgrepen aan elke kant en een 
bandensysteem, enigszins verge-
lijkbaar met de autogordel. Als een 
zorginstelling door een calamiteit 
snel ontruimd moet worden kan 
één hulpverlener de cliënt snel 

vastklikken in die banden. En ver-
volgens aan de handgrepen hem of 
haar liggend op het matras voor-
zichtig de trappen af naar buiten 
slepen. En dat allemaal in ongeveer 
2,5 minuut, één op één. Zo kunnen 
in geval van nood snel en veel men-
sen in veiligheid gebracht worden 
en gaat er geen tijd verloren. Nor-
maliter worden in dat geval de in-
woners van een zorgstelling eerst 
voorzichtig op een speciaal voor dat 
doel aanwezige kuipbrancard of 
evacuatiedoek gelegd en minstens 
door vier brandweermensen of an-
dere hulpverleners naar buiten ge-
transporteerd, omslachtig en tijdro-
vend. Het mooie is dat dit tevens 
decubitusmatrassen zijn, ze ver-
kleinen de kans op doorligplekken 
(decubitus). Ze werken drukverla-
gend, vergroten zo het ligcomfort. 
Mensen die veel in bed liggen krij-
gen vaak van dat soort plekken. Dat 
uit zich in een beschadigde huid of 
zelfs wonden door de permanente 
druk op lichaamsdelen en de daar-
door verminderde doorbloeding.

COMBITOP IS TOTAALCONCEPT 
OP SLAAPGEBIED
Combitop is dus een veelomvat-
tend concept. Voor alle prijsklassen 
is er een goed product verkrijgbaar. 
Zo zijn er bedombouwen die eruit 
zien als een luxe boxspringmodel-
len. Gewoon met een lage instap, je 
ziet niet dat het een speciaal (zorg)
bed is. Die zijn onzichtbaar voor-
zien van een verstelbare en te ver-
hogen lattenbodem. Zowel in één-, 
als tweepersoonsmodel leverbaar. 
Combitop Matrassen levert zowel 
complete (zorg)slaapsystemen (ma-
tras, lattenbodem en ombouw) als 
onderdelen daarvan. Daarnaast alle 
types hoog/laagbedden, bedbo-
dems, glijlakens, eventuele ver-
zwaarde dekbedden en alle moge-
lijke andere producten voor de zorg 
in en rondom het bed.

Bezoekadres: 
Voorstsestraat 1, 7071 PH, Ulft. 
Tel.: 0315-842021
Mail: 
info@combitop-matrassen.shop
Info: 
www.combitop-matrassen.shop



Een traplift van thyssenkrupp is dé oplossing

advertorial

We hebben een huis met twee verdiepingen, 
en mijn hobbykamer is op zolder. Een aantal 
keer per dag de trappen op- en aflopen ging 
echt niet langer. Toen hebben we een Swing 
aangeschaft. Ik ga nu moeiteloos met mijn 
traplift naar boven en weer terug en geniet 
weer volop van mijn hobbykamer.” 

Vraag een vrijblijvend gesprek aan met een 
van de adviseurs van thyssenkrupp. U kunt 
hiervoor gratis bellen naar

0800-5003
of uw gegevens invullen op

trapliften.nl

Op deze website kunt u ook onze uitgebreide 
brochure en een prijsindicatie opvragen. 

Arc en Ciel
Uw traplift leverancier in de Achterhoek is 
Arc en Ciel te Ulft. Zij zijn al jaren partner van 
thyssenkrupp en kunnen u van professioneel 
advies voorzien in uw zoektocht naar de juiste 
traplift. Bovendien ontvangt u via Arc en Ciel 
10% korting bij de aanschaf van uw traplift.

Traplift voor iedere trap
Onze Swing-traplift is de steun en toeverlaat 
in steeds meer woningen. Deze traplift past 
op iedere trap en kan zelfs naar de zolder 
worden doorgetrokken. Met behulp van de 
innovatieve HoloLinc-technologie wordt 
de trap tot op de millimeter nauwkeurig 

ingemeten, waarna de traplift op maat 
wordt geproduceerd. En het mooiste: binnen 
twee weken* wordt de Swing bij u thuis 
gemonteerd.

Obstakel opgeheven
De Swing-traplift heeft al veel mensen hun 
mobiliteit in huis teruggegeven. Een tevreden 
gebruikster vertelt: “Onze trap werd een 
steeds groter obstakel voor mij, de treden 
leken steeds verder uit elkaar te liggen.  

Veel senioren vrezen dat ze hun eigen huis moeten verlaten als het traplopen lastiger 
wordt. Bij thyssenkrupp realiseren we ons als geen ander dat trappen een obstakel 
kunnen zijn, maar we weten ook dat geen enkele trap een onoverkomelijk probleem 
hoeft te vormen. Met een goede traplift op maat kunt u gewoon zelfstandig blijven 
wonen, in uw eigen huis.

uw
 huis, uw thuis

Arc en Ciel

Dreigt uw trap een 
obstakel te worden? 

*Actie onder voorwaarden, zie trapliften.nl



Verhoeven 
Installatiebedrijf

Kerkstaat 27  •  7135 JJ harreveld 
Telefoon 0544-371395

info@installatiebedrijfverhoeven.nl
www.installatiebedrijfverhoeven.nl

Uw adres 
voor

nieuwbouw,
renovatie

en onderhoud

• Gas, water, electra
• Sanitair

• Klimaattechniek
• Dakbedekking

• Lood-  en zinkwerken
• Koeltechniek

• Energiebesparing
• Bio-massa verwarming

margaklompe.nl

…dat u wel wat extra hulp 
kunt gebruiken

vo�  het moment ...

Wanneer we ouder worden, ervaren we dat 
onze gezondheid daarmee vaak achteruit-
gaat. Het leven blijven leiden op eigen kracht 
wordt dan steeds moeilijker. Dan is het fijn 
om mensen om ons heen te hebben die ons 
helpen om zo lang mogelijk het leven te 
blijven leiden zoals we dat graag willen.

Samen met vrijwilligers, mantelzorgers en 
samenwerkingspartners zetten wij er ons 
elke dag voor in om het beste uit elk 

moment te halen. Dat doen we met een 
nuchtere mentaliteit die bij deze regio past.

Met elkaar realiseren we het vertrouwde 
leven zoals u dat wilt. We willen van ieder 
moment, hoe speciaal of moeilijk ook, 
samen het beste maken. Kijk voor meer 
informatie op margaklompe.nl of bel ons op 
0544 47 41 00.

Zorg | Wonen | Thuiszorg | Behandeling

ARC EN CIEL INTRODUCEERT SCHOENEN VOOR 
‘LASTIGE’ VOETEN
Nog niet zo lang geleden is het assortiment van Arc en Ciel uitgebreid 
met een schoenenlijn. Duitse kwaliteitsschoenen van het merk Liro-
med/Slowlies, in veel gevallen verkrijgbaar tot en met maat 45 of 50. 
Normaal uitziende (design)schoenen, waar een aangepaste inlegzool 
van een podoloog in past, of met een ruime instap met extra ritsen. 
Daarnaast wordt zowel in de showroom als online schoeisel voor men-
sen met een afwijkende voet verkocht, schoenen die zich soepel aanpas-
sen aan die vorm of fl exibel meegeven ter plaatse van knokkels. 

Door Reinier Kroesen

Arc en Ciel heeft ook op dit vlak een 
breed aanbod. Behalve de zwarte, 
eenvoudig te openen designschoe-
nen en sandaaltypes zijn zoge-
naamde verbandschoenen te koop. 
Zeer geschikt voor iedereen die 
last heeft van gezwollen enkels, 
dikke voeten, wondjes, of een ge-
voelige huid. Een soort lage pan-
toffel met voldoende bewegings-
ruimte. Door de ruime instap, met 
klittenbandsluiting, is deze een-
voudig aan en uit te trekken. Een 
gewone pantoffel is voor mensen 

met dat soort klachten geen optie. 
Die zijn vaak slap uitgevoerd en 
bieden amper steun en stabiliteit. 
Liromed verbandschoenen hebben 
een stevige antislip pvc zool. Als 
lopen en bewegen binnenshuis 
moeilijker wordt is het aan te beve-
len te kiezen voor een goede ver-
bandschoen. Deze zijn overigens 
verkrijgbaar tot en met maat vijf-
tig. Dat kan nodig zijn als een voet 
in het verband zit, of dik en ge-
zwollen is.

Die verbandschoen is ook lever-
baar als hoog model, voor mensen 

die problemen hebben met de 
wreef of de achillespees. De ver-
hoogde schaft geeft veel extra on-
dersteuning. De bovenzijde van de 
schoen en loopzool bestaan aan de 
buitenkant uit schaaps- of lamsvel. 
De binnenzijde is van wol, daar-
mee geeft de gehele verband-
schoen een zacht gevoel aan de 
voet. Ze zijn wasbaar op 40 gra-
den, bieden voldoende ventilatie 
en hebben een antibacteriële wer-
king.

ORTHOPEDISCHE LAARZEN 
Liromed heeft voor iedereen met 
gewrichtsklachten, een verminder-
de motoriek en/of verlies van 
kracht orthopedische laarzen ont-
wikkeld. Ook aan te bevelen voor 
wie een revalidatietraject volgt of 
voor ouderen die problemen heb-
ben met het aantrekken van gewo-
ne laarzen. Van Duitse topkwali-
teit, vervaardigd met de hand, met 

veel aandacht voor detail. Ook 
deze laars heeft een antislip zool. 
Ze zijn volledig te openen zodat 
deze zonder veel moeite aan- en 
uitgetrokken kunnen worden. 
Voorzien van een instelbare klit-
tenbandsluiting, zodat deze nooit 
te strak zit. 

Orthopedische modellen van het 
type Gabriel zijn pantoffelschoe-
nen die veel geadviseerd worden 

bij oedeemvorming, enkelinstabili-
teit, ontstekingen en misvormde 
voeten. Of chronische klachten zo-
als reumatoïde atritis. Al met al is 
er voor iedere klacht wel een 
schoen te vinden die daarop afge-
stemd is en verlichting biedt. De 
modellen zijn zowel in de 
showroom te koop als online op zor-
ghulpmiddelen.nl. Meestal direct 
leverbaar uit voorraad.




