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Kom naar onze extra themadagen

Deze zorgkrant wordt u aangeboden door Arc & Ciel, Voorstsestraat 1, Ulft



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.

Voorstsestraat 1 Ulft

Tel  0315 842021

Achterhoek Scootmobiel

www.achterhoekscootmobiel.nl

Achterhoek Scootmobiel 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



449,-
      Op basis van 90 x 200 cm

50%
korting

Gratis  
levering

Alle maten 
leverbaar

Mogelijkheid  
retour oude  

matras

Mijn slaapcomfort 
aanbevolen door
zorgprofessionals.

De Visco-Combi
Begin uw dag energiek en uitgerust! 

Het Visco-Combi matras geeft u stabiliteit en 

ondersteunt uw lichaam. Een combinatie van dit matras 

met een hoofdkussen en een ventilerende bedbodem verzekeren 

u de komende 10 jaar van een goede nachtrust.

1177 eenn 1188 jjuunnii
slaapadviesdag met slaapexpertVoorstsestraat 1 | 7071 PH Ulft | 0315- 84 20 21

uw

hui
s, uw

thuis

Arc en Ciel
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Arc en Ciel timmert door aan de zorgweg...

Alstublieft, uw 
nieuwe zorgkrant!
Nu de samenleving na de lockdown geleidelijk weer open gaat wil ook Arc en Ciel door 
middel van deze Zorgkrant weer laten horen waar ze mee bezig zijn. De nieuwste in-
novaties tonen en nieuwe Open Dagen onder de aandacht brengen. Robert van Aalst 
van Arc en Ciel werkte jarenlang als verpleegkundige in Rijnstate en draait nog altijd 
ambulancediensten. Hij weet als geen ander waar het om draait in de zorghulpmidde-
lenbranche. Goede, eerlijke adviezen. Deskundigheid. Weten waar je over praat en de 
cliënt een hulpmiddel bieden dat bij hen past en waar ze ook echt weer verder mee 
komen. Het juiste product op de juiste plek.

Door Reinier Kroesen

Robert: “Om te beginnen wil ik graag ver-
melden dat onze showroom sinds kort weer 
goed bereikbaar is. De doorgaande weg was 
een periode afgesloten voor een recon-
structie. We hebben er een mooie rotonde 
bijgekregen, maar al met al ben ik blij dat 
het klaar is. Normaal gesproken worden 
richting de zomer en de vakantieperiode de 
activiteiten wat afgebouwd, maar wij van 
Arc en Ciel zijn juist heel druk met allerlei 
nieuwe plannen. Daarom brengen we nu 
deze Zorgkrant uit. We willen laten zien 
waar we mee bezig zijn, over onze nieuwe 
producten en diensten vertellen. Dat we nu 
nog actiever worden heeft te maken met 

het feit dat de meeste ouderen inmiddels 
gevaccineerd zijn tegen COVID en de be-
smettingscijfers en ziekenhuisopnamen 
flink gedaald zijn. Dat biedt ondernemers 
en anderen weer de mogelijkheid volop aan 
de slag te gaan.”

Zorghulpmiddelenonline.Nl
Medewerkers van Arc en Ciel zaten tijdens 
de lockdown absoluut niet stil. Robert: 
“Maar, natuurlijk was het even heel span-
nend vorig jaar maart. Afspraak na afspraak 
werd afgezegd, het werd beangstigend stil 
in onze showroom aan de Voorstsestraat. 
Gelukkig ging het snel weer beter. Het is 
hier binnen zo ruim dat we met gemak die 
anderhalve meter kunnen handhaven en 

men wist al snel de weg naar Ulft weer te 
vinden. En wat een geluk dat we onze web-
shop (Zorghulpmiddelenonline.nl) al jaren 
geleden opgezet hebben. Daar liepen we 
flink mee voorop.”

Open dagen
Robert van Aalst: “Vanaf donderdag 17 juni 
houden we drie weken lang weer onze be-
kende open dagen. Iedere keer een ander 
thema, gericht op mobiliteit, slapen en zit-
ten. Wie op deze dagen niet wil of kan mag 
ook een afspraak maken om alleen een 
keer naar ons toe te komen. Zoals het er nu 
uitziet staat er weer een Senioren Actief 
Beurs aan te komen in het voorjaar van 
2022, opnieuw op eigen terrein  in Ulft.”

Duurzaamheid
Robert: “Arc en Ciel denkt groen en richt 
zich steeds meer op duurzaamheid. We 
hebben geen aardgas, werken op zonne-
-energie en zijn zo dus zelfvoorzienend. In 
plaats van gebruikte meubels af te danken 
kan men deze door ons in de werkplaats 
opnieuw laten bekleden met een frisse 
meubelstof of leren bekleding. Tegelijker-
tijd kunnen we de kussens van een nieuwe 
vulling voorzien. We gaan steeds meer 
richting een circulaire economie. Recyclen 
en hergebruiken. Dat is een landelijk stre-
ven van de overheid en daar zijn ook wij 
een groot voorstander van. Hulpmiddelen 
repareren, onderdelen hergebruiken en 
vooral duurzaam produceren, zodat deze 
lang meegaan. Een mooi voorbeeld is ons 
nieuw SOOF matras (zie artikel elders in de 

Zorgkrant). Deze is opgebouwd uit luchtige 
kunststofvezels en kan met een waterstraal 
heel simpel grondig gereinigd worden, een 
garantie voor een zeer lange levensduur. En 
naderhand worden er gewoon weer nieuwe 
matrassen van gemaakt. Wat betreft inno-
vaties is er veel te melden in deze Zorg-
krant. Lees het uitgebreide artikel over de 
Split Rider, een wel zeer wendbaar en spor-
tief aangedreven lichtgewicht nieuw type 
rolstoel. In de showroom is een traplift ge-
plaatst, een demonstratiemodel, maar ook 
echt te gebruiken en uit te proberen. Een 
modern, slank en fraai vormgegeven trans-
portmiddel. Ook te zien in Ulft  is een bij-
zondere toiletoplossing van Toilet Op Maat. 
Allemaal voorzieningen die bijdragen om 
zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 
Geheel volgens het credo van Arc en Ciel: 
Uw huis, uw thuis!”

Colofon
ZORGKRANT UW HUIS - UW THUIS
De Zorgkrant verschijnt in een oplage van 170.000 
exemplaren in Achterhoek en Liemers.

Alle teksten en foto’s vallen onder copyright van Arc en Ciel.

Redactie en Arc en Ciel
Organisatie: Voorstsestraat 1
 7071 PH Ulft
 Tel.: 0315 842021
 Mailadres: info@arcenciel.nl

Fotogra� e: Charles  Keijser
Redactie:  Reinier Kroesen Bureau 46
Advertentie: Arc en Ciel
Druk en opmaak: Achterhoek Nieuws 
Arc en Ciel online: www.arcenciel.nl

Heeft u belangstelling 
om ook te adverteren in 
deze zeer goed gelezen 
krant, infomeer vrijblij-

vend via zorgkrant@
arcenciel.nl of bel naar 

06 4894 5089.
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€ 4,95
per maaltijd
(gratis thuisbezorgd)44 MAALTIJDEN

Ambachtelijk vriesvers
Kennismakingsvoordeel

TEL. 0344 – 693 771  
WWW.KEUZEMAALTIJD.NL

NU BESTELLEN:

Keuze
uit ruim

100
verschillende

menu’s

Keuzemaaltijd is onderdeel van JB Food

Maximaal 1 proefpakket per adres
Minimaal order bedrag normaal € 37,-

Normale prijs van € 5,60 tot € 7,70 per maaltijd
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Bewegend zitten met smart bediening: comfort en gemak!

Fitform-fauteuils 
met nieuwe optie
Heerlijk ontspannen zitten in je favoriete, voorgeprogrammeerde positie. Lekker 
makkelijk opstaan met precies de juiste sta-op ondersteuning. En dit alles zelf regelen 
met een eenvoudige handbediening. Dat kan met Smart Bediening, een innovatieve 
ontwikkeling van Fitform. Dit bekende fauteuilmerk zit letterlijk en figuurlijk niet 
stil!

Door Reinier Kroesen

Een goede, comfortabele ondersteunende 
stoel is alles. In Nederland hebben circa 
twee miljoen mensen last van rug- of nek-
pijn. Hoe ouder je bent, hoe groter de kans 
op klachten. Regelmatig bewegen kan deze 
verlichten, maar gezond zitten is minstens 
zo belangrijk. Veel mensen zijn zich daar 
niet van bewust. De makers van FitForm-
-fauteuils weten dat als geen ander. Al 
veertig jaar zijn ze gespecialiseerd in het 
oplossen van zitproblemen.

Klachten door verkeerd zitten
Verkeerd zitten kan niet alleen leiden tot 
rugpijn maar ook andere lichamelijke 
klachten. Denk aan spierpijn, last van ge-
wrichten en zenuw- of aderafknellingen. 
Maar, wanneer zit je verkeerd en wanneer 
goed? Een bekende foute houding is on-
deruit gezakt in een stoel of bank hangen. 
De natuurlijke s-vorm van de wervelkolom 
wordt dan niet meer ondersteund. Daar-
door ontstaat te veel plaatselijke belasting. 
Ook in een stoel die te hoog, te laag, te diep 
of ondiep is voelt het lichaam zich niet 
prettig.

Fitform-stoelen
In samenwerking met de makers van Fit-
form-stoelen is wetenschappelijk onder-
zocht hoe het lichaam in zithouding het 
best kan worden ondersteund. Daar kwa-
men vijf basisvoorwaarden uit: juiste zit-
houding, zitdiepte, armleuninghoogte, 
lendensteun en zithoek. Natuurlijk kun je 
beter zo min mogelijk zitten. Maar, er zijn 

nogal wat mensen die door ouderdom of 
een lichamelijke beperking veel moeten 
zitten. En zitten is ook gewoon prettig, om 
te relaxen, tv te kijken of om op je tablet te 
werken.

Beweging tijdens het zitten
Bij Fitform staat alles in het teken van het 
bedenken en produceren van de meest ge-
zonde fauteuils. Gezond zitten is bewegend 
zitten, zo veel mogelijk van houding veran-
deren. Fitform heeft op twee manieren be-
weging in de stoelen ingebouwd. Ten eer-
ste via de diverse verstelbewegingen: 
ligstand, kantelstand, sta-op stand en de 
uitklapbare beenondersteuning. Daarnaast 
kan men één van de twee bewegend-zit-
systemen inschakelen. RCPM is er speciaal  

voor mensen met rugklachten. Via fitMoti-
on krijg je een seintje als het tijd wordt om 
te bewegen. Lukt dat niet dan gaat de stoel 
vanzelf subtiel bewegen. 

Nieuw: Smart Bediening
De nieuwste innovatie van Fitform is de 
Smart Bediening, een combinatie van per-
soonlijk zitcomfort, gebruiksgemak en vei-
ligheid. Het is bij uitstek geschikt voor 
mensen die het prettig vinden dat hun fa-
voriete stoelbewegingen voorgeprogram-
meerd zijn, in combinatie met een extra 
gemakkelijke handbediening.
Smart bediening heeft vier op maat inge-
stelde bewegingsmogelijkheden. Dit zijn de 
zogenaamde gebruikersprofielen. Ze ver-
schillen in hoe ver de fauteuil achterover 
kantelt en hoe hoog men in de sta-opstand 
uit de fauteuil wordt gelift. De fauteuil 
onthoudt dit, zodat de gebruiker altijd in de 
gewenste positie kan relaxen, uitrusten en 
opstaan. 
Een fauteuil met Smart Bediening heeft 
een eenvoudig handbedieningskastje met 
maar drie knoppen. Eén knop regelt de sta-
-op beweging en één knop regelt de relax- 
en rustbeweging. Puur gemak! De derde 
knop heeft een functie bij het vergrendelen 

en ontgrendelen van de stoel. Bij vergren-
deling kan de stoel niet meer bewegen; 
hiermee is een extra stukje veiligheid inge-
bouwd. 

Probeer Smart Bediening uit bij Arc en 
Ciel
Een Fitform-fauteuil met Smart Bediening 
staat klaar in de showroom van Arc en Ciel 
in Ulft. Probeer het innovatieve beweegsys-
teem uit en laat u deskundig adviseren. Een 
afspraak maken voor een demonstratie kan 
via telefoonnummer 0315-842021.
U bent van harte welkom!

Toilet op maat, dé specialist in toiletoplossingen
Toilet Op Maat (TOM) richt zich op advies, maatwerk, installatie, service en onder-
houd van toiletoplossingen voor mensen met een fysieke beperking. Het bedrijf biedt 
oplossingen voor degenen die problemen hebben met de persoonlijke hygiëne na toi-
letgebruik.  Klaas Jan van Vuure, adviseur van TOM vindt dat alles bespreekbaar moet 
zijn op dat front.

Door Reinier Kroesen

Klaas Jan: “Men praat gemakkelijk over al-
ledaagse zaken, maar niet over alles wat te 
maken heeft met toiletbezoek en stoel-
gang. Eén op de tien Nederlanders heeft 
daar problemen mee! Ik ga daarover met 

onze cliënten in gesprek en mijd daarbij de 
moeilijke gespreksonderwerpen op dit front 
niet. In alle discretie stel ik vragen waarna 
we op zoek gaan naar oplossingen. We zijn 
van alle markten thuis.”

Toiletoplossingen
De toiletoplossingen van TOM dragen bij 
aan het vergroten van de zelfredzaamheid 
van de cliënt. Deze oplossingen kunnen va-
riëren van toiletsteunen en wandgrepen tot 
het plaatsen van een spoel/föhn, zorgtoilet 
of het installeren van een toiletlift. 

Schone billen met een spoel/föhn
De TOM WashAir 400 is een spoel/föhn-
-opzetsysteem. Hierbij wordt het onderli-
chaam met warm water gereinigd en ge-
droogd door een föhn. Klaas Jan: “Het 
gebruik van water betekent een hygiëni-
sche en frisse reiniging na toiletgebruik. 
Hierdoor is toiletpapier niet meer nodig. Als 
je jezelf niet kunt reinigen is een spoel/
föhn een oplossing om zelfredzaam te blij-
ven. Een spoel/föhn kan worden gecombi-
neerd met een toiletlift.”

Het toilet voor de zorg 
De TOM Closomat+ is een complete closet-
combinatie met een spoel/föhn installatie. 
Deze is uitermate geschikt voor thuissitua-
ties maar ook voor het gebruik in een in-
stelling, revalidatiekliniek, ziekenhuis of in 
een openbaar aangepast toilet. Klaas Jan 
geeft aan dat er altijd wordt gekeken naar 
een passende oplossing voor de zorgbe-
hoefte van de cliënt. Een zorgtoilet kan in-
dien gewenst worden gecombineerd met 
een toiletlift of douchestoel. 

Toiletlift voor zitten en opstaan
De TOM Toiletlift biedt de gebruiker een 
functionele oplossing bij het gaan zitten en 
opstaan van het toilet. Klaas Jan: “Afhan-
kelijk van de persoonlijke situatie geven wij 
een advies voor het gebruik van een sta-op 
systeem of verticale lift.” Een toiletlift kan 

los staan of aan de muur worden gemon-
teerd en is te combineren met een spoel/
föhn en het zorgtoilet.

Informatie en uitproberen
Bij Arc en Ciel in Ulft kunt u een werkend 
toilet met spoel/föhnsysteem van TOM 
uitproberen. Medewerkers geven deskun-
dig uitleg en informeren u daar graag over 
de uitvoeringen en de werking.

Bezoekadres
Voorstsestraat 1, 7071 PH Ulft
Tel. 0315-842021

1 Zithoogte
2 Zitdiepte
3 Armleuninghoogte
4 Lendensteun
5 Zithoek



ACCOUNTANTS
EN ADVISEURS

Als drukbezette ondernemer wilt u uw boekhouding en 
financiële administratie goed geregeld hebben. Wij 
staan klaar om u dit werk uit handen te nemen, zodat u 
zich kunt richten op waar u goed in bent: ondernemen!

Wilt u weten hoe ETL Dales uw bedrijf kan helpen? 

Maak dan een afspraak op www.etl-dales.nl/contact
of bel ons kantoor in Doetinchem (0314-369820)

online te bestellen op: www.buroprint.nl/kalender

Voor info bel: 06 2267 4492

Leverbaar in 2,5 kw, 3,5 kw & 5 kw

 
Stichting Socorro Hulpverleningsteam Achterhoek verleent eerste 
hulp op evenementen en biedt eerste hulp- en reanimatietrainin-
gen aan. 
Momenteel bereiden we ons weer volop voor op de eerste evene-
menten van dit jaar en zijn de eerste trainingen weer hervat. 
 
Voor alle evenementen bieden wij passende hulpverlening. Van motorsport, paardensport, wielerrondes tot  grote 
cultuur- en popfestivals. 
Onze teams bestaan uit eerste hulpverleners, verpleegkundigen, artsen en andere zorgprofessionals en we leveren 
basis eerste hulp (BLS) tot en met Advanced Life Support (ALS). 
We beschikken hiervoor over eigen evenementenambulances, een mobiele behandelruimte en zijn uitgerust met 
alle noodzakelijke apparatuur, materialen en communicatiemiddelen. 
 
Vrijwilliger worden? 
Ben je een zorgprofessional, heb je een diploma eerste hulp of ben je bereid een training te volgen tot eerste hulp-
verlener? 
En lijkt het je een uitdaging om op diverse evenementen met ons team eerste hulp 
te verlenen? Meld je bij ons aan! 
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste hulpverleners die ons team willen ver-
sterken! 

MMeeddiisscchhee  ddiieennsstt  bbiijj  EEvveenneemmnntteenn  eenn  ssppoorrtt  wweeddssttrriijjddeenn  
  
                          OOpplleeiiddiinngg  RReeaanniimmaattiiee  
  
                                            OOpplleeiiddiinngg  EEHHBBOO  
  
                                                              VVeerrhhuuuurr  PPoorrttooffoooonnss  

WWWWWW..SSTTIICCHHTTIINNGGSSOOCCOORRRROO..NNLL  
IInnffoo@@ssttiicchhttiinnggssooccoorrrroo..nnll  

Stichting Socorro Hulpverleningsteam Achterhoek verleent eer-
ste hulp op evenementen en biedt eerste hulp- en reanimatie-
trainingen aan. Momenteel bereiden we ons weer volop voor op 
de eerste evenementen van dit jaar en zijn de eerste trainingen 
weer hervat.

Voor alle evenementen bieden wij passende hulpverlening. Van 
motorsport, paardensport, wielerrondes tot grote cultuur- en 
popfestivals. Onze teams bestaan uit eerste hulpverleners, ver-
pleegkundigen, artsen en andere zorgprofessionals en we leve-
ren basis eerste hulp (BLS) tot en met Advanced Life Support 
(ALS). We beschikken hiervoor over eigen evenementenambu-
lances, een mobiele behandelruimte en zijn uitgerust met alle 
noodzakelijke apparatuur, materialen en communicatiemiddelen.

Vrijwilliger worden?
Ben je een zorgprofessional, heb je een diploma eerste hulp of 
ben je bereid een training te volgen tot eerste hulpverlener? En 
lijkt het je een uitdaging om op diverse evenementen met ons 
team eerste hulp te verlenen? Meld je bij ons aan! Wij zijn altijd 
op zoek naar enthousiaste hulpverleners die ons team willen ver-
sterken!

www.stichtingsocorro.nl
info@stichtingsocorro.nl

• Medische dienst bij 
evenementen en 
sportwedstrijden

• Opleiding Reanimatie
• Opleiding EHBO
• Verhuur Portofoons



De Gelderse Pruikenmaker:

‘Blij worden van de pruik
die bij je past’
Annemieke kijkt in de spiegel bij Hans Houwer, De Gelderse Prui-
kenmaker in Doetinchem. “Heel mooi”, zegt ze. Met haar handen 
voelt ze nog eens aan haar pruik, de haren voelen natuurlijk aan. 
“Hier word ik echt heel blij van, het is alsof het mijn eigen kapsel is. 
Het past zo bij me.” Ze glimlacht. “Echt heel mooi!”

Aandacht en vakkennis
Al dertig jaar begeleidt Hans Hou-
wer met passie mensen die te ma-
ken hebben met haarverlies ten 
gevolge van een chemokuur. Hij 
herkent hun ziekteproces, begrijpt 
hun emoties, heeft een luisterend 
oor. Door zijn vakkennis kan hij 
advies geven, overleggen en zijn 
gasten uiteindelijk blij naar huis 
laten gaan. “Het is ingrijpend om 
te moeten beslissen of je wel of 
geen pruik wilt,” zegt hij. “Uitein-
delijk kiest tachtig procent van de 
mensen die chemo krijgen ervoor. 
Maar de keuze gaat vaak met veel 
emoties gepaard.”

In de stoel
Annemieke: “Ik was even bang 
dat ik in het bijzijn van andere 

klanten pruiken zou moeten pas-
sen, maar dat bleek gelukkig niet 
zo. Hier zit ik in een stoel in een 
privéruimte die helemaal is inge-
richt op waar je voor komt.” Hou-
wer: “Ik vind het belangrijk om 
mijn gast in alle anonimiteit te 
begeleiden. In alle rust kan ik me 
dan een beeld vormen van de 
persoon en laat ik zien welke 
pruiken mogelijk zijn. In maat, 
kleur en model is er een enorme 
verscheidenheid. We passen, 
overleggen en passen door. In een 
volgende fase zoeken we echt een 
pruik uit, waarbij de klant uitein-
delijk beslist. Het mooie is: elke 
situatie is uniek. Door ons ruime 
en kwalitatief hoogwaardige as-
sortiment kan elke klant als hij 
hier na een paar keer komen de 

deur uitstapt op de best mogelij-
ke manier verder. Mensen willen 
het ook gewoon goed.”

Vergoeding
De prijs van een pruik ligt tussen 
de zeven- en elfhonderd euro. Er 
is een vergoeding vanuit de basis-
verzekering en mogelijk ook van-
uit een aanvullende ziektekosten-
verzekering. Houwer: “Wij kunnen 
u hierover informeren en regelen 
de vergoeding rechtstreeks met 
uw zorgverzekeraar.”

Contact
Wilt u meer weten over de moge-
lijkheden en op welke wijze De 
Gelderse Pruikenmaker u van 
dienst kan zijn? Maak dan vrijblij-
vend een afspraak met Hans Hou-
wer.

Telefoon 0314 - 354321
info@mardikappers.nl
www.mardikappers.nl/
geldersepruikenmaker

7ZORGKRANT JUNI 2021

Lunchroom, koffiezaak en cadeautjeswinkel ineen….

Broodjes en 
Kadootjes 
by Henrieke
Het pand van het voormalig Chinees restaurant aan het Kerkplein is 
ingrijpend verbouwd. Op de verdieping zijn enkele appartementen 
ingericht, dwars door de vroegere eetgelegenheid is op de begane 
grond een passage aangelegd waaraan verschillende ondernemin-
gen zijn gehuisvest, waaronder Broodjes en Kadootjes by Henrieke. 
Henrieke Nijland is een daadkrachtige en ervaren ondernemer. 

Door Reinier Kroesen

Henrieke: “We zijn een shop-in-
-shop met kleine lunchroom. Ik 
heb hier mijn eigen onderneming, 
diverse anderen verkopen hier 
binnen hun spullen, winkeltjes in 
een winkel dus. Je kunt hier te-
recht voor een kop koffie met wat 
lekkers. Of een broodje, en dan 
naar huis gaan met een ‘kadootje’ 
van één van onze shophouders.” 
Een vijftal ondernemers (er zijn er 
meer in Broodjes & Kadootjes ge-
huisvest) stellen zich hieronder 
voor.

Broodjes en Kadootjes
De eigenaresse over haar eigen 
zaak: “Men kan hier bij mij dus 
terecht voor koffie, thee, cappuc-
cino, belegde broodjes, taartjes en 
tosti’s. Hier binnen is een 
lunchroom ingericht, buiten kan 
men plaats nemen op het terras. 
En ondertussen lekker rondneu-
zen voor een leuk cadeautje. Zelf 
lever ik behalve de broodjes ook 
diverse woonaccessoires waaron-
der vloerkleden, verzorgingspro-
ducten en boeketten. Af en toe 

willen we avonden houden met 
gastsprekers die vertellen over 
hun activiteiten. Maar een para-
normale avond zit ook in het vat. 
Men kan hier ook een vergadering 
houden, of door mij hapjes of 
ontbijtjes laten bezorgen.

NR 94, handgemaakte sieraden
Ook Cindy Hensing staat met 
haar handgemaakte sieraden als 
een shop-in-shop onderneming 
in de winkel van Henrieke. Onder 
de naam NR 94 verkoopt ze daar 
stoere, subtiele handgemaakte 
armbanden, halskettingen en on-
der meer oorbellen. Cindy: “Al 
heel lang heb ik als hobby sierra-
den maken, heb veel workshops 
gedaan en een cursus edelsme-
den. Op verzoek komt de klant bij 
mij thuis om een sieraad op maat 
en eigen smaak samen te stellen. 
Alles wat ik maak is samenge-
steld uit natuurlijke materialen 
zoals hout, echt leer schelpen, 
natuursteen en/of halfedelste-
nen. De metalen die ik gebruik 
zijn nikkelvrij en verkleuren niet. 
Ik gebruik voornamelijk stainless 
steel.

Vers uit de Polder
Krista Rozendaal van ‘Vers uit de 
Polder’ uit Ens in de startte in 
2018 haar onderneming met lo-
kale zelfgemaakte streekpro-
ducten. Ze verkoopt haar waar 
in diverse conceptstores in Ne-
derland en nu dus ook in Vars-
seveld. Het assortiment omvat 
onder meer een serie heldere 
flesjes met schroefdop met 
daarin alle ingrediënten om 
chocolademelk te maken, een 
cake te bakken, soep te koken of 
bloesemthee te zetten. Verder 
onder meer kruidenpakketjes, 
kaasjes, verse nootjes, Franse 
worsten, flesjes wijn met op-
schrift, blikjes met tekst en bor-
relhapjes. Ook non-food pro-
ducten als etagères en mokken 
met opdrukken maken onder-
deel uit van haar assortiment.

By Josa
Een andere onderneemster is San-
dra Smeenk: “Onder de naam By 
Josa verkoop ik hobbyartikelen 
voor bijvoorbeeld het maken van 
kaarten en mixed media. Dat laat-
ste is een kunstvorm waarin je een 
schilderij maakt waar behalve verf 
ook touw en rijstpapier in worden 
verwerkt, in combinatie met Ca-
dence producten, stempels en 
stencils. In de weekenden en ’s 
avonds wil ik hier workshops gaan 
geven. Daarnaast gaan we garens 
aanbieden om te breien, haken, 
borduren en fournituren voor het 
zelf maken van kleding. Verder 
heb ik in mijn assortiment bor-
duurpakketjes en alles voor dia-
mond painting.”

Take me home design 
Ook Martijn en Wendy Hensing 

zijn van de partij. “Ons aandeel 
betreft baby- en kinderartikelen. 
Drinkbekers, lunchboxjes, kleding 
voor kinderen tot een jaar of vier. 
Nijntjesfiguren, leesboekjes, kaar-
ten, speelgoed en accessoires voor 
in de kinderkamer. Rompertjes, 
kleding en slabbetjes kunnen naar 
keuze bedrukt worden met eigen 
teksten. We leveren droomdeur-
tjes met een brievenbusje voor 
kinderen die het moeilijk hebben, 
of gepest worden. ’s Avonds kun-
nen ze daar een briefje in posten 
om hun verhaal kwijt te raken. De 
volgende ochtend ligt er dan een 
troostend briefje van de ouder in.”

Broodjes en Kadootjes
by Henrieke
Kerkplein 11-1
7051 CZ Varsseveld
06 42 49 66 00



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
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Behandelingen aan huis of op locatie in Ulft of Aalten

Samen zorgt: praktijk voor 
fysiotherapie, ergotherapie
en logopedie
Samen Zorgt is een samenwerkingsverband van oprichters Danny 
Kempinga en Jolène Steverink. De fysiotherapeut en de logopediste 
hebben zowel praktijken in Aalten als Ulft. Met een team medewer-
kers bieden ze drie hoofddiensten: fysiotherapie, ergotherapie en 
logopedie. Als multidisciplinair team kunnen ze in samenwerking 
complexere problemen aanpakken zoals specialistische revalidatie, 
maar ook voor een afzonderlijke dienst kan men er terecht. 

Door Reinier Kroesen

Jolène Steverink, ergotherapeute 
Bauke Jansen en fysiotherapeute 
Romy Goudswaard geven een in-
kijk in hun gezamenlijke praktijk-
werkzaamheden. Jolène: “Samen 
Zorgt is een kleinschalige, laag-
drempelige organisatie waarmee 
we efficiënt maatwerk leveren, 
met korte lijnen en snelle commu-
nicatie. We bieden zorg aan alle 
leeftijdsgroepen. We helpen zowel 

kinderen als volwassenen te reva-
lideren bij ziekte, na een ongeval, 
of bij het uitblijven van herstel of 
ontwikkeling. We ondersteunen 
kwetsbare ouderen met bijvoor-
beeld Parkinson of MS. Daarnaast 
komen we in beeld bij klachten na 
COVID, oncologie, aanhoudende of 
terugkerende klachten zoals chro-
nische pijn, vermoeidheid, adem- 
en stemproblemen.  Ook  na een 
beroerte kunnen mensen bij ons 
terecht.”

Beroertes
Beroertes (herseninfarct of her-
senbloeding) vallen onder de ver-
zamelnaam NAH, Niet Aangeboren 
Hersenletsel. De drie medewerkers 
van Samen Zorgt willen graag aan 
de hand van dit type aandoenin-
gen wat meer vertellen over hun 
werkwijze. Jolène: “Naast een be-
roerte vallen ook bijvoorbeeld de 
ziekte van Parkinson en dementie 
onder NAH.  Wat wij doen in al die 
gevallen: kijken waar mensen te-

genaan lopen in het dagelijks le-
ven. Tijdens een intakegesprek 
bespreken we wat men weer wil 
bereiken en wat daar voor nodig is. 
We stellen dan samen met de cli-
ent doelen.” 
Bauke: “Ik kom als ergotherapeute 
bijna alleen maar aan huis, wat 
men wel en niet kan kun je in de 
huiselijke omgeving veel beter 
zien. Op de verwijsbrief vanuit het 
ziekenhuis staat vaak al wel waar 
men tegenaan loopt. Ergotherapie 
is vooral gericht op het dagelijks 
handelen. In een eerste gesprek 
neem ik met de cliënt de dag door. 
Waar lopen ze tegenaan, wat lukt 
niet? Wat ik belangrijk vind is dat 
de hulpvraag van de cliënt zelf 
komt. Als men een verminderde 
armfunctie heeft kijk je hoe je met 
één hand toch weer je brood kunt 
smeren. Dan adviseer ik een nop-
penbord dat niet wegschuift en 
eventueel ergonomisch bestek. 
Overigens gaan we eerst trainen, 
kijken of het op eigen kracht toch 
lukt.”

Belastbaarheid
Jolène: “Als logopediste help ik de 
mensen die een beroerte hebben 
doorgemaakt niet alleen met het 
verbeteren van hun spraak of taal, 
maar ook geef ik adviezen bij pro-

blemen met slikken.  Inname van 
medicijnen is vaak lastig. Advise-
ren is het handigst bij iemand 
thuis, dan zie je wat de cliënt eet 
en drinkt en kun je bijvoorbeeld bij 
een verlamming ook constateren 
welke extra hulpmiddelen nodig 
zijn bij het eten. Dan kan ik Bauke 
weer inseinen, zo werken we als 
team. Het bepalen van de belast-
baarheid is een belangrijk aspect 
van onze aanpak. We bekijken 
hoeveel energie men nog heeft en 
waar die aan op gaat. Je moet zor-
gen dat de batterij opgeladen blijft. 
We vragen wat men graag wil 
kunnen doen in huis. Zelf koken, 
opruimen, of even de buurt inlo-
pen en een gesprekje met iemand 
kunnen voeren.”

Motoriek
Romy: “Als fysiotherapeuten ma-
ken we onderscheid tussen grove 
en fijne motoriek. Als iemand met 
een verminderde hand-/armfunc-
tie geen knoopjes meer dicht kan 
doen (fijne motoriek) valt dat on-
der ergotherapie. De behandeling 
waarmee ik de cliënt weer vooruit 
help richt zich meer op het terug-
krijgen van kracht, het oefenen 
van bijvoorbeeld een schouder om 

weer een volledige beweging te 
kunnen maken. Zo kom ik twee 
keer in de week aan huis. Van die 
drie disciplines ben ik wel het 
meest bezig met de cliënt, oefenen 
kost tijd. Ook ik werk met doelen. 
Dat kan bijvoorbeeld zijn dat ie-
mand ernaar streeft weer zonder 
hulpmiddel in huis te kunnen lo-
pen. Onze fysiotherapie is afge-
rond als de haalbare doelen bereikt 
zijn.”
Na een hersenletsel zoals een be-
roerte volgt vaak een lang herstel-
traject. Samen Zorgt komt na ont-
slag uit het ziekenhuis in beeld. Als 
de cliënt de opgestelde doelen 
heeft behaald zoals de dagelijkse 
handelingen weer zelfstandig uit 
kunnen voeren, wordt de thera-
piefrequentie verminderd. Met 
adviezen en oefeningen kan de cli-
ent dan zelf thuis verder revalide-
ren.

Adressen praktijken Samen 
Zorgt
• Nassaustraat 5-01,
 7121 DG Aalten
• Hessenweg 4, 7121 MG Aalten
• Emailleplein 34, 7071 AZ Ulft

www.samenzorgt.nl

Yardenhuis Achterhoek

“Een goed afscheid helpt je verder!”
In de volksmond heeft men het altijd nog gewoon over Crematorium 
Slangenburg, maar de officiële benaming is Yardenhuis Achterhoek. 
Je komt er liever niet. Maar als je er toch moet zijn helpen medewer-
kers je op alle fronten ondanks de verdrietige omstandigheden de 
pijn te verzachten en bij te dragen aan een mooi en waardig afscheid 
van een dierbare.

Door Reinier Kroesen

Doetinchem – Locatiemanager 
Annemieke Stulp vertelt tijdens 
een ontvangst ter plekke gedu-
rende een regenachtige ochtend 
maar wat graag waar Yardenhuis 
Achterhoek voor staat. Het is nog 
vroeg, dus er is er nog tijd voor 
een rondleiding. Her en der steken 
medewerkers alvast kaarsjes aan, 
wordt de muziekinstallatie opge-
bouwd en in de keuken lekkere 

verse broodjes belegd. Alles is dan 
in gereedheid voor de eerste van 
de gemiddeld vier crematies die 
hier dagelijks plaats vinden, zes 
dagen in de week. 

De rondgang begint in de kamer 
waar de naaste familie wordt op-
gevangen. Annemieke: “We laten 
hen hier eerst letterlijk even aar-
den, met een kopje koffie of thee. 
Een ruimte die is ingericht in war-
me, aardse kleuren. De vestigin-

gen van Yarden krijgen een bele-
ving mee die we ‘Feeling 
Environment’ noemen: ceremo-
nieruimtes met een persoonlijke, 
warme uitstraling. De gehele sfeer 
in het pand ondersteunt de bele-
ving van het afscheid nemen op 
een positieve manier. De kleuren, 
geuren, geluiden en de ruimtes 
zijn allemaal ingericht op het 
goed afscheid kunnen nemen. Als 
bezoeker kun je dat niet direct 
benoemen, het is meer een kwes-
tie van gevoel. Slangenburg is erg 
van de details en daar excelleren 
we ook in.” 

In 2018 onderging het crematori-
um een flinke verbouwing. 
“Sindsdien zitten de bezoekers in 
de grote aula (Van Baerzaal) met 
de blik naar buiten, en staat de 
kist opgesteld voor de glazen pui, 

met uitzicht op de groene buiten-
omgeving. ‘t Voorhuus is onze 
kleine aula, voor maximaal tien 
mensen. Hier gebeurt alles in één 
ruimte, het afscheid nemen, de 
dienst, de koffie. Indien gewenst 
mag de familie vanuit de aula’s de 
kist met de overledene begeleiden 
tot in de ovenruimte en echt tot 
het allerlaatste moment bij die-
gene aanwezig zijn. Een goed af-
scheid helpt je verder!”

Annemieke: “Momenteel wordt 
ongeveer 64 procent van de over-
ledenen gecremeerd. Daarnaast 
zijn ook begrafenissen op natuur-
begraafplaatsen in opkomst. 
Sinds de coronaperiode mogen 
maximaal vijftig mensen aanwe-
zig zijn hier tijdens een afscheids-
dienst. De algehele opvatting bij 
uitvaartondernemers is dat die 

kleinschaligheid bij familie ook 
weer als intiem wordt ervaren. 
Mogelijk is dat een trend die blijft. 
Tegenwoordig kan men thuis de 
dienst in ons crematorium volgen 
via een livestream. Dat hebben we 
nu in handen gegeven van een 
professioneel bedrijf, waardoor 
we wel 2000 extra kijkers kunnen 
bedienen. Het blijkt dat Yarden-
huis Achterhoek een zeer goede 
naam heeft. Wij werden afgelopen 
jaar door nabestaanden beloond 
met een 9,3 en de uitvaartleiders 
zelfs met een 9,4. Het zijn maar 
cijfers, maar het geeft wel de be-
leving aan van iedereen hier in het 
crematorium.”

Yardenhuis Achterhoek
Nutselaer 4
7004 HJ Doetinchem
0314 345774



HOOFDPRIJS:

WAARDEBON t.w.v. € 350,00
te besteden bij aankoop Sta-op Stoel, 

Matras of Scootmobiel

1e prijs: Slaapbank t.w.v. € 299,00

2e prijs: Dekbed naar keuze t.w.v. € 100,00

3e prijs t/m 9e prijs: Twee kaartjes voor 

Diamanten der Volksmusik in De Storm 

Winterswijk op 5-11-2021

10e t/m 15e prijs: Diverse prijzen 

beschikbaar gesteld door: Broodjes & 

Kadootjes, Nr. 94, Vers uit de Polder, By 

Josa en Take me Home design.

De woorden zitten horizontaal, verticaal en 
diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar ook overlappen. Zoek ze op en 
streep ze af. De overblijvende letters vormen 
achter elkaar gelezen de oplossing.

WEDSTRIJDPUZZEL AFDAK
AKELEI
ALKEN
AMICE
ARC EN CIEL
ATRIUM
AUDIO
BAKKEN
BARENSNOOD
BEVEL
BOTER
BRAAK
BRIGADE
CONUS
CURSOR
DECIMAAL
GESTEL
HOPPLANT
INDOLENT
INERT
INKTEN
INNEN
JACHTAKTE

KAVEL
KETTER
KLEDEN
KLUUT
KOKET
KRUKJES
MEERKOET
MENEER
MOTORPECH
NIEUWE ROTONDE
NUTTIG
OEHOE
OEROS
OPLAPPEN
RANCH
TOEKAN
TREMA
ULTIEM
VULOPENING
WATERTOREN
WEGOMLEIDING
ZEEBANKET

N E P P A L P O C O N U S W E

X I T E O K R E E M E N E E R

T D E A T H C N A R R G J R I

K O K U A K O K E T O E K A N

L O N D W E A T A M T S U T N

U N A I H E T T L V R T R E E

U S B O T E R E H L E E K U N

T N E T K N I O A C T L H K C

N E E E N D U A T K A D F A E

E R Z K I A M G L O W J M A D

L A M N K I L E I C N E C R A

O B G E C A D P I T R D A B G

D D L E V E B A P T T R E N I

N E D G N I N E P O L U V G R

I E M O T O R P E C H U N N B

PRIJZEN

DEZE OPLOSSING KUNT U STUREN NAAR: puzzel@arcenciel.nl

A K T I E  W A A R D E B O N N E N

Arc en Ciel - Voorstsestraat 1 - 7071 PH - UlftArc en Ciel - Voorstsestraat 1 - 7071 PH - Ulft

actiebon

bed-matras inspectie

Bezoek onze themadag op
17 of 18 juni

‘zit-slaapdagen’ 
Tegen inlevering van deze bon

inspecteren we de staat van 

uw bed-matras bij u thuis

 en geven gratis slaapadvies! 

Arc en Ciel - Voorstsestraat 1 - 7071 PH - UlftArc en Ciel - Voorstsestraat 1 - 7071 PH - Ulft

gratis hoofdkussen

Tijdens onze themadagen 
‘zit-slaapdagen’

’mobiliteitsdagen’
‘trapliftdag’

actiebon

Tegen inlevering van deze bon ontvangt 

u tijdens onze themadagen een gratis 

hoofdkussen bij de aankoop van een 

Fitform sta-op stoel!

Arc en Ciel - Voorstsestraat 1 - 7071 PH - UlftArc en Ciel - Voorstsestraat 1 - 7071 PH - Ulft

10% korting*

actiebon

Bezoek onze themadag op
1 juli  

‘traplift dag’ 
Tegen inlevering van deze bon

ontvangt u tijdens deze themadag 

10% korting op de aanschaf van

  een traplift!
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BEZOEK ONZE SPECIALE 

THEMADAGENTHEMADAGEN
OP DONDERDAG EN VRIJDAG IN JUNI EN JULI 2021
BIJ ARC EN CIEL, VOORSTSESTRAAT 1 IN ULFT

SPECIAAL GERICHT OP LANGER THUIS BLIJVEN WONEN

donderdag 17 en vrijdag 18 juni
ZIT- & SLAAPDAGEN

donderdag 1 juli
TRAPLIFTDAG

donderdag 24 en
vrijdag 25 juni

MOBILITEITSDAGEN



eenmalige Fabrieksverkoop 

Weteringstraat 13-  7041 GW - 's Heerenberg NL

Zondag 20 juni
van 11:00 tot 16:00

BANKEN 
BOXSPRING
STOELENDESIGN

Koploper in afvallogistiek

Ettenseweg 3 -  7071 AA - Ulft - tel: 0315-684168  info@mrbgroep.nl

afvalcontainers

afvalbrengpunt
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Rehasense is in de Achterhoek geland!
Wij presenteren met trots onze nieuwe collectie producten van uitmuntende kwaliteit.

Aarzel niet ons te benaderen voor meer informatie.

www.rehasense.co.uk ukadmin@rehasense.comwww.rehasense.nl info@rehasense.nl
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Levering aan huis in de regio

Keuzemaaltijd: ambachtelijk bereide vriesvers maaltijden
Keuzemaaltijd is onderdeel van een familiebedrijf dat vriesvers maaltijden, soepen en 
nagerechten levert. Gevestigd in Eck en Wiel, de gemeente Buren in de Betuwe. Keu-
zemaaltijd bezorgt in een groot deel van Nederland aan huis en bedrijf. De vaste be-
zorgers, zijn in de regio al vertrouwde gezichten. De bestelde soepen, maaltijden en 
toetjes worden desgewenst wekelijks op een vaste dag tot in de vriezer geleverd.

Door Reinier Kroesen

Michelle Jansen van Keuzemaaltijd: “Onze 
maaltijden worden bereid in een ambach-
telijke maar professionele keuken door een 
enthousiast team dat dagelijks voor u klaar 
staat. Al meer dan vijftig jaar worden ge-
rechten op een authentieke manier bereid 
waarbij het ambacht nog hoog in het vaan-
del staat. De vers bereide gerechten wor-
den direct na het koken snel terug gekoeld, 
verpakt en daarna snel ingevroren. Op deze 
manier blijven voedingsstoffen, vitamines 
en smaak optimaal behouden.

Om de hoogste kwaliteit te kunnen bieden 
wordt er zoveel mogelijk gewerkt met dag-
verse producten. Leveranciers worden met 
de grootste zorg geselecteerd. De smaak en 
kwaliteit is dan ook gelijk aan hetgeen u 
gewend was te eten uit moeders keuken.

Een gezond en gevarieerd eetpatroon is erg 
belangrijk. Wij doen er alles aan om voor 
voldoende afwisseling te zorgen met ons 
zeer gevarieerde aanbod. Natuurlijk de ver-
trouwde klassieke gerechten met vlees, 
groenten en aardappelen. Maar ook beken-
de buitenlandse gerechten, lekkere soepen 
en toetjes, noem maar op!”

Assortiment
Er kan keuze gemaakt worden uit meer dan 
honderd verschillend samengestelde 
menu’s, onderverdeeld in diverse catego-
rieën. Maaltijden op basis van rund- of 
varkensvlees, gehakt, worst, kip of vis bij-
voorbeeld.  Maar natuurlijk ook stamppot-
ten en buitenlandse gerechten. Op speciale 
wensen wordt ook ingespeeld. Keuzemaal-
tijd biedt ook zoutarme, vetbeperkte of ge-
pureerde voeding (voor mensen met slik-
problemen). Op de site kan men aanvinken 
welk dieet men volgt of allergie men heeft. 
Er wordt ook ingespeeld op de seizoenen: in 
het voorjaar worden asperges geserveerd 
en aan het eind van het jaar kerstgerech-
ten. De maaltijden hebben een variërend 
gewicht van 500 à 600 gram. Voor de klei-
nere eters zijn er porties van 300 à 400 
gram, zodat men niets hoeft weg te gooien. 
Alles wordt altijd diepgevroren aangele-
verd.

Praktische informatie
Michelle: “Onze bezorgers rijden vaste rou-
tes, waardoor dezelfde bezorger bij u aan 
de deur komt. Bent u minder mobiel, dan 
doet de bezorger de bestelde soepjes, 
maaltijden en toetjes voor u in de diepvries. 
Ook is er tijd voor een praatje. Keuzemaal-

tijd kent geen afnameverplichting. U bent 
dus vrij om te bestellen wanneer u wilt.  Bij 
aflevering van uw bestelling kunt u direct 
bij de bezorger afrekenen, dit kan contant 
of per pin. 

Bestellen kan via de webshop op onze site, 
via e-mail of door een bestelbriefje mee te 
geven aan de bezorger. Belt u liever, dat 
kan natuurlijk ook. Onze medewerkers zijn 
maandag tot en met vrijdag van 8 tot 17 
uur telefonisch bereikbaar op telefoon-
nummer: 0344-693771.”

Op dit moment hebben wij een aan-
trekkelijke aanbieding!
Iedere nieuwe klant kan éénmalig vier 
maaltijden naar eigen keuze uit het volle-
dige assortiment uitkiezen voor € 4,95 per 
maaltijd. Meer maaltijden en eventueel 
soep en toetjes bestellen kan natuurlijk 
ook, alleen betaald u dan voor het meerde-
re de normale prijs per stuk (varieert tussen 
€ 5,60 en € 7,70 voor de maaltijden). U 
betaald géén bezorgkosten, bezorging is 
altijd gratis!

Heeft u nog vragen, neem dan gerust con-
tact met ons op. 

Keuzemaaltijd
Doejenburg 11
4024 HE Eck en Wiel
0344 – 693 771
info@keuzemaaltijd.nl
www.keuzemaaltijd.nl

ERGOTHERAPIEPRAKTIJK 
TEN BOOM BIEDT
EX-CORONAPATIËNTEN 
NAZORG
Veel mensen kennen ergotherapie van de hulpmiddelen, scootmobielen en ergonomie. 
Maar ergotherapie is veel breder dan dat. Ergotherapiepraktijk Ten Boom biedt ook 
therapie voor mensen met klachten zoals chronische pijn, vermoeidheid, een burn-
-out en longziekten als COPD. De hulpvragen van ex-coronapatiënten hebben veel 
overlap met eerder genoemde aandoeningen. Zodoende is er sinds vorig jaar een team 
van vijf specialisten ontstaan om corona nazorg te leveren. Zij hebben door specifieke 
scholing en het aangaan van samenwerkingsverbanden in korte tijd een zeer effectie-
ve behandeling neer kunnen zetten. 

Corona
Petra ten Boom: “Veel corona patiënten 
houden na de acute ziekteperiode hulpvra-
gen over. Hierbij kun je denken aan: ik heb 
corona gehad en kan nu slechts halve da-
gen werken, hoe kan ik mijn uren opbou-
wen? Sinds ik corona had heb ben ik heel 
snel moe en buiten adem, ik zou graag mijn 
hobby’s weer oppakken. Ik ben sinds vijf 
weken niet meer ziek maar door het slech-
te slapen lukt het mij niet om me te con-
centreren. Mijn geheugen is achteruit ge-
gaan, ik ben moe en plannen gaat lastig. 
Dit alles maakt het moeilijk het huishouden 
te doen. Behalve lichamelijk en psychisch 
ongemak krijgt iemand die langer uit de 
running is ook op het sociale vlak met het 
één en ander van doen. Een werkgever die 
vraagt wanneer je weer aan de slag kunt. 
De mantelzorger die overbelast raakt.  
Maar het heeft ook invloed op je partner, 
kinderen en familie. Belemmert jouw ma-
laise ook hun functioneren of jullie relatie?”

Hoe ziet ergotherapie er uit?
Ergotherapie kan handvatten bieden om 
hulpvragen op te lossen en het leven weer 
op te pakken. Tijdens de intake worden di-

verse hulpvragen geïnventariseerd en kan 
men zijn of haar verhaal kwijt. Samen met 
de therapeut worden de doelen opgesteld. 
De therapeut onderzoekt welke factoren 
voor de persoon en de sociale omgeving 
van invloed zijn. De behandeling hangt af 
van de hulpvraag.
 
Voorbeelden van behandelmogelijkheden: 
- Het in kaart brengen van belastbaarheid 

en het maken van een plan om deze te 
vergroten.

- Aanleren van ademhalingstechnieken en 
hoe je deze kunt toepassen tijdens dage-
lijkse activiteiten zodat de benauwdheid 
verminderd.

- Aanleren van cognitieve strategieën of 
hulpmiddelen om zo het geheugen en 
concentratie te verbeteren.

- Aanpassen van activiteiten waar je een 
hulpvraag over hebt. In het geval van het 
huishouden kun je denken aan een ande-
re manier van handelen (bijvoorbeeld een 
andere manier van ademen of de stof-
zuiger anders vasthouden).

- Inzetten van een hulpmiddel en het an-
ders verdelen van activiteiten over de dag 
of week. 

Het bevorderen van zelfmanagement en 
hervinden en aanspreken van eigen (veer)
kracht komt ook aan bod. Daarmee wordt 
ervoor gezorgd dat je ook na afloop van het 
traject vol vertrouwen kunt blijven partici-
peren. Petra: “Ons team voor corona  na-
zorg bestaat uit Laura Bruil, Marieke van 
Alst, Petra ten Boom, Lisa Bosch en Iris 
Kreijkamp,. We werken samen met andere 
paramedici uit verschillende plaatsen bin-
nen ons werkgebied. Hierbij kun je denken 
aan fysiotherapie en diëtisten. Welke disci-
pline betrokken wordt hangt af van de 
klachten van de cliënt.”

Wat levert ergotherapie na covid op?
Om te beginnen leer je je eigen grenzen 
kennen, op fysiek en mentaal vlak. Wat kan 
ik al wel, wat nog niet en hoelang of hoe 
vaak kan ik dit? Bij vermoeidheidsklachten 
ontstaat inzicht in de belastbaarheid. En 
wordt een plan gemaakt hoe dit opge-
bouwd gaat worden. Dit geeft duidelijkheid 
en maakt het vaak ook makkelijker om 
richting een werkgever of bedrijfsarts een 
prognose te bieden. Dit zorgt er voor dat je 
op een positieve en veilige manier kunt 
werken aan werkhervatting. Er wordt ge-
traind om de juiste ademhaling te gebrui-

ken tijdens diverse activiteiten, dit verbe-
tert het uithoudingsvermogen en 
vermindert benauwdheid. De sociale om-
geving, zoals het gezin wordt betrokken bij 
het proces wat vaak zorgt voor meer begrip 
en erkenning. Het belangrijkste is dat je na 
een vervelende ziekte en soms langdurige 
nasleep toch weer de regie terug krijgt over 
het leven en positief kunt participeren. 

Wanneer nazorg?
Petra: “Zoals je hebt kunnen lezen is er een 
indicatie voor covid herstelzorg wanneer de 
nasleep van corona de uitvoer van jouw da-
gelijkse activiteiten belemmert. Die her-
stelzorg wordt opgestart binnen vier 
maanden na diagnose en omvat tien uur 
ergotherapie verdeeld over zes maanden. 
Deze therapie wordt door ziektekostenver-
zekeraars vergoed vanuit de basisverzeke-
ring. Herkent u zich in dit artikel? Dan zien 
we u graag terug in de praktijk en kijken 
met u samen naar een passende behande-
ling.”
 
Ergotherapiepraktijk Ten Boom
Schubertlaan 1 
7002MC Doetinchem
www.ergotherapietenboom.nl
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Administratiekantoor 3PP

Korenweg 22 Silvolde
koen@3p-partners.nl www.3p-partners.nl

Jouw partner op het gebied van administratie door: 

ersoonlijke aandacht, met 

assie voor het werk en uitstekende

restaties

3PP ontzorgt je op het financiële vlak van jouw bedrijf,
zodat je meer tijd kunt besteden aan dat waar je goed in bent.

     Het adres voor al uw tuinplanten

 Goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs
 Groot assortiment planten

 Vakkundig advies 

  Julianaweg 37A
  7078 AR Megchelen (Gld.)

  Tel. 0315-377280
  info@venhorstplant.nl
  www.venhorstplant.nl

                   adres voor:

                   adres voor:                   adres voor:
                   adres voor:                   adres voor:

Gelukkig standaard ABS op ál 
onze EMOTION-modellen.

MET JE HOOFD
IN DE WOLKEN.

Hemelsblauw vanaf €15.999,-

Bezoek ons ook voor alle 
andere modellen van AIXAM !

• Standaard met ABS
• Grote laadruimte van 

1.100 liter
• 15” design lichtmetalen 

velgen
• Met veiligheidskooi
• Diverse luxe design-

elementen
• Achteruitrijcamera en 

Bluetooth audiosysteem
• Hoge instap en bodem-

vrijheid (hoogste instap 
van alle brommobielen)

PREMIUM SUV

Autobedrijf Ikink bv
Schoolstraat 1 - Vragender - Tel 0544-37 27 35

www.ikink.nl - info@ikink.nlNEWEMOTION

Voor zowel kleine als grote evenementen 
staan wij voor u paraat.

Neem gerust een kijkje op onze site
secureline-online.nl, of scan de QR code 
hiernaast voor meer info en zie wat wij 
voor elkaar kunnen betekenen.

   secureline-online.nl – 06-48971120

Voor zowel kleine als grote evenementen 
staan wij voor u paraat.

Neem gerust een kijkje op onze site
secureline-online.nl, of scan de QR code 
hiernaast voor meer info en zie wat wij 
voor elkaar kunnen betekenen.

   secureline-online.nl – 06-48971120



Hét adres voor...
     honden- en kattenliefhebbers
Welkoop is hét adres voor alles wat met buitenleven te maken heeft en levert 
een totaalassortiment op het gebied van hond en kat. Hierbij kun je denken aan een compleet 
voedingsassortiment en verzorgingsproducten, maar ook aan speeltjes en accessoires. 

Voor advies op maat nodigen we je graag bij ons uit. Tot snel in onze winkel!

Verstand van tuin & dier

 
Welkoop Didam
Parallelweg 17
6942 EJ  Didam

0316-228820
Didam@welkoop.com

Welkoop Silvolde
Ulftseweg 124-A
7064BG  Silvolde

0315-323510
Silvolde@welkoop.com

Jouw veiligheid,
onze zorg
Onze missie is: samen bewust veilig!
Met deze missie willen wij de wereld een
stukje beter, leuker en vooral veiliger maken.
Wij zien het als een uitdaging om de veiligheid
bij Zorg-organisaties naar een hoger niveau te
tillen, door iedereen daar bewust mee om te
laten gaan.

Help jij ons mee met deze missie?

Achterkamp - samen bewust veilig! | Dambroek 20, 7223 DV Baak | info@achterkamp.nl | www.achterkamp.nl

VRIJDAG 
           BOUW & RENOVATIE

verbouw 
renovatie
keuken zetten 
onderhoud 
kleine uitbouw

Wisselt 85
7021EH Zelhem
06 243 01 239
info@vrijdagbouwenrenovatie 



10 JULI 2021 ROBIN BORNEMAN
04 JULI 2021 FAME - DE SOKKENLA

COLDPLAY BY THE SCIENTISTS
STAMPOT SPROOKJES
WILD ROMANCE

QUEEN MUST GO ON
DIAMANTEN DER VOLKSMUSIK
U2 IN THE NAME OF

17 JULI 2021
25 JULI 2021
21 AUG 2021

ZO DOEN DIEREN MUZIEKMIDDAG29 AUG 2021
04 SEPT 2021
10 SEPT 2021
11 SEPT 2021



Arc en Ciel - Voorstsestraat 1 - 7071 PH - Ulft tel:  0315 842 021

Opvouwbare 
Lichtgewicht Elektrische Rolstoel 

Zelf uitproberen? 

Kom eens langs op een  
donderdag of maak een 
afspraak voor een 
demonstratie!

U bent van harte welkom 
in onze showroom.

Arc en Ciel - Voorstsestraat 1 - 7071 PH - Ulft tel:  0315 842 021

Opvouwbare 
Lichtgewicht Elektrische Rolstoel 

Zelf uitproberen? 

Kom eens langs op een  
donderdag of maak een 
afspraak voor een 
demonstratie!

U bent van harte welkom 
in onze showroom.
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Split rider, super 
lichtgewicht elektrisch 
aangedreven rolstoel
Rolstoelen worden steeds geavanceerder, gebruiksvriendelijker en gemakkelijker in 
gebruik. De tijden van een logge en zware stoel die moeizaam voortgeduwd werd ligt 
ver achter ons. Een van de nieuwste ontwikkelingen op dat gebied voor mensen die 
zelf minder mobiel zijn is de ontwikkeling en presentatie van de Split Rider, een nog 
vrij nieuw type lichtgewicht, elektrisch aangedreven rolstoel. Nu ook leverbaar door 
Arc en Ciel.

Door Reinier Kroesen

De Split Rider is ontwikkeld door e-Ability, 
een producent die telkens op zoek is naar 
aanvullingen op het bestaande assortiment 
zodat gebruikers een hulpmiddel krijgen 
dat het best past bij hun eigen specifieke 
behoefte en persoonlijke wensen. Die Split 
Rider oogt licht en is uitgevoerd in sportie-
ve kleuren bekleding. Een lichte stoel die de 
gebruiker zelf kan aansturen en handmatig 
bedienen met een simpele joystick. De Split 
Rider is zowel buiten als binnen te gebrui-
ken. Hij kan een snelheid bereiken van 
maximaal zes kilometer per uur. 

Eenvoudig te monteren
Het vervoermiddel bestaat uit twee delen, 
die heel eenvoudig in en uit elkaar te halen 
zijn om mee te nemen. De achteras met 
beide achterwielen kan los gedraaid wor-

den van het voorstuk. Het overgebleven 
gedeelte kan simpel plat gevouwen een 
plekje krijgen in de kofferbak van de auto. 
In totaal weegt het pakket een ruime twin-
tig kilo, goed hanteerbaar en te tillen voor 
iedereen. Een groot voordeel zijn de mas-
sieve banden, waarmee de rolweerstand 
van deze elektrische rolstoelen wordt ver-
laagd. De Split Rider heeft een korte draai-
cirkel, een unieke beweegbare voetsteun en 
een makkelijk afneembare accu. De bekle-
ding is leverbaar in drie kleuren: groen, 
blauw en zwart. Door al deze eigenschap-
pen is het een prima vervanger van een op-
vouwbare scootmobiel. Lichter, handzamer 
en zeker gebruiksvriendelijker.

Ervaringen van tevreden gebruikers
Erik en Maaike, een vlot ogend stel van net 
vijftig willen graag vertellen over hun posi-
tieve ervaringen met de Split Rider. Nood-

gedwongen is Erik al jaren gebonden aan 
een rolstoel. Erik: “Wat ik met name er 
prettig aan vind is dat ik in grote mate mijn 
zelfstandigheid weer terug heb gekregen. 
Of dat nu in huis is of buiten op straat. Ik rij 
nu weer alleen naar de fysiotherapeut, kan 
achterom naar de schuur, een klein steegje 
in zonder dat ik me vastrij. De draaicirkel 
van de Split Rider is maar 85 centimeter 
dus ik kan heel gemakkelijk keren en ben 
met deze stoel heel erg wendbaar. Dat is in 
een winkel ook erg handig. Of ik nu een fles 
melk wil pakken in de supermarkt of wat 
dan ook, ik kan overal gemakkelijk bij. Nu 
ben ik weer zelfstandig en hoef niemand 
meer te vragen om me te begeleiden. Niet 
telkens hulp zoeken als ik iets ondernemen 
wil. Dus ik kan wel stellen dat ik momen-
teel erg blij ben met mijn herwonnen vrij-
heid.” 

Zijn vrouw Maaike demonstreert bij hun 
auto hoe ze de Split Rider eruit tilt en in 
elkaar zet. “Eerst haal in het onderstel er-
uit. Dan het bovenstuk, dat ik gemakkelijk 
kan uitklappen. Ik klik de beide delen sa-

men vast en draai een kabeltje aan voor de 
aandrijving van de elektriciteit en hij is 
klaar voor gebruik. Je moet er altijd na-
tuurlijk wel even aan denken dat de accu is 
opgeladen. De Split Rider ziet er ook nog 
eens erg leuk uit. Transparant, simpel, en 
hij doet het gewoon hartstikke goed. Je kan 
in een rekje achterop nog een stok kwijt, en 
er is een houder voor een drinkflesje en een 
mandje onderin voor spulletjes aanwezig, 
ook die van mij!  Zo kunnen we samen op 
pad, zoals nu hier in ons mooie stadspark. 
Samen, maar Erik is niet meer afhankelijk 
van mij, om te duwen. Ieder voor zich kun-
nen we ook zelf dingen bekijken, en een 
ander kant op gaan om even stil staan bij 
de vijver, of van de dieren te genieten. En 
zeker hier in zo’n mooie omgeving: het is 
opeens ook weer romantisch! We kunnen 
hand in hand lopen omdat de stoel niet 
hard gaat. Als ik er achter zou moeten lo-
pen kan dat nu eenmaal niet. Het is voor 
ons een enorme uitkomst….”

Arc en Ciel mag zich de trotse verkoper 
en leverancier noemen van de Split Rider



DE VOORDELEN VAN GOED ONDERHOUD
• De camper/caravan is veiliger en 

rijdt vaak ook comfortabeler
• De kans op panne onderweg is veel kleiner
• De levensduur van de camper/

caravan wordt verlengd
• De camper/caravan heeft een 

hogere inruilwaarde
• De kans op onnodige reparties en 

onnodig kostbare reparaties is kleiner

De meeste camperaars doen jaren met hun 
kostbare camper/caravan. Om te voorkomen dat 
je onverhoopt met panne langs de kant van de 
weg kom te staan, of dat er vroegtijdige slijtage 
optreedt moet je hem goed laten onderhouden.
Ook als je je camper/caravan niet zo veel ge-
bruikt, of er niet al te veel kilometers mee rijdt, 
is regelmatig en goed onderhoud noodzakelijk. 
Onvoldoende of slecht onderhoud aan de cam-
per/caravan kan niet alleen leiden tot onnodig 

hoge reparatiekosten maar ook tot een onnodige 
kortere levensduur van de camper/caravan of 
onderdelen daarvan. Bovendien is ook de veilig-
heid in het geding.
Verkeerd gesleten of verdroogde banden, slecht 
functionerende remmen of een lekke gasslang 
kunnen fatale gevolgen hebben. Ook zaken zoals 
versleten schokdempers kunnen niet alleen het 
rijplezier negatief beïnvloeden en verstrekkende 
gevolgen voor de veiligheid hebben.

Dus aarzel niet en maak direct een afspraak voor 
onderhoud aan uw camper of caravan
Via 0315-231660 of mail naar werkplaats@stevering.nl

Wist u dat AUTOBEDRIJF GEERT STEVERING sinds kort 
voor u het onderhoud verzorgt van uw camper of caravan?

Camper / caravan onderhoud op een vertrouwd adres

NIEUW!

Gebruik jij
regenwater 
ook slim?

Lange perioden van droogte en hittegolven komen steeds vaker voor. 

Stortbuien met veel water zorgen voor overlast. Al dat regenwater, daar 

moeten én kunnen we iets mee. Regenwater afkoppelen van het riool, 

infi ltreren en hergebruiken kan eenvoudig met Wildkamp. 

Wildkamp heeft 
de oplossing!

www.wildkamp.nl

Wildkamp Aalten

Weverij 9, 7122 MS

T 0543 - 47 03 99

E aalten@wildkamp.nl

Wildkamp Wehl

Didamseweg 28a, 7031 AM

T 0314 - 68 33 19

E wehl@wildkamp.nl

Vanuit gemeenten en overheid wordt 
afkoppelen actief gestimuleerd in de vorm van 
subsidies of de afkoppeleis. Neem voor meer 
informatie over de subsidiemogelijkheden
contact op met uw gemeente.

Koppel regenwater af 
met subsidiemogelijkheden 
in uw gemeente



S200 is opvallend door de niet opvallende designervormgeving

Arc & Ciel presenteert tijdens 
open dag nieuwe traplift
ThyssenKrupp is een toonaangevende fabrikant en leverancier van 
trapliften. Met de introductie van een variant die ze de S100 doopten 
stappen ze een nieuw tijdperk in. De uitvoering is opvallend sierlijk 
en valt bijna weg in het interieur en langs de trap vanwege de slan-
ke uitvoering. De ranke, comfortabele stoel heeft frisse kleuren en 
een strak design.

Door Reinier Kroesen

Een huis moet een thuis zijn, een 
weerspiegeling van de levensstijl 
en smaak van de bewoners. De 
inrichting groeit mee met de ei-
genaars, het gezin, de familie. 
Ontwikkelt zich mee in de loop 
van de jaren en de levensomstan-
digheden. Als het interieur nood-
gedwongen, om medische rede-
nen aanpassingen behoeft, 
bijvoorbeeld door plaatsing van 
een traplift om toch nog naar bo-
ven te kunnen voelt dat onna-
tuurlijk. De oorspronkelijke mo-
dellen waren vaak zwaar van 
uitvoering. Een flinke geleiders-
buis langs de trap naar boven om 

de stoel te geleiden, prominent in 
beeld. Met de introductie van de 
S200 van ThyssenKrupp komt 
daar verandering in. Een ranke 
geleider langs de traprand in een 
neutrale kleur die nauwelijks op-
valt, in combinatie met een fris 
ogend ‘stoeltje’, dat gezien mag 
worden.
Met dat thuisgevoel in gedachten 
is door ThyssenKruppe de S200 
traplift ontwikkeld. Robuust, vei-
lig, comfortabel en gemakkelijk te 
gebruiken. Hij wordt helemaal op 
maat gemaakt om soepel te wer-
ken  op de trapvorm die men in 
huis heeft, om daarnaast ook 
stijlvol in het interieur te passen. 
Daarnaast bevat het hulpmiddel 
de nieuwste technologieën om 
contact met anderen te kunnen 
houden. Met de S200 kan men 
zorgeloos thuis blijven wonen: het 
huis van vandaag blijft zo ook het 
huis van morgen.

Maximaal comfort
De S200 ziet er aan de buitenkant 
slank en compact uit, maar voelt 
als een brede, comfortabele stoel 
wanneer je erin zit. Door de roya-

le, met schuim beklede zitting en 
rugleuning zit je in een natuurlij-
ke, veilige houding en kun je ach-
terover leunen. De open zijkanten 
en rond gebogen armleuningen 
creëren maximale ruimte rond de 
benen, heupen en taille. Ze zitten 
niet alleen op een handige hoog-
te, maar zijn ook lang en taps 
toelopend aan de uiteinden zodat 
met meer grip heeft met de han-
den als men gaat staan of zitten. 
Voor een perfecte pasvorm zijn de 
zitting en voetsteunen verstel-
baar. Met de ergonomisch ge-
plaatste voetensteun hoeft men 
de knie minder te buigen voor een 
comfortabeler zit. En, wanneer 
S200 stoel is ‘geparkeerd’, neemt 
deze maar weinig ruimte in, zodat 
huisgenoten er makkelijk langs 
kunnen lopen de trap op of de hal 
in.

Maximaal gemak
De S200 combineert het ruimte-
lijke gevoel van comfort met het 
meest compacte ontwerp op de 
markt wanneer hij niet gebruikt 
wordt. In- of uitvouwen is een 
licht, gemakkelijk proces met één 
of twee handen te doen, afhanke-
lijk van wat men het prettigst 
vindt. De voetensteun kan men 
wegvouwen zodat die niet in de 
weg zit als je gaat zitten. Wanneer 
je zit kan men deze eenvoudig 
uitklappen met de knop op de 

armleuning. Het bedienen van de 
traplift is eenvoudig met behulp 
van een opklapbare joystick die 
wordt bediend met een vinger, 
duim, pols of zijkant van de hand. 
De knoppen en het indicatielamp-
je op de armleuning zijn gemak-
kelijk te zien en in elke positie te 
bereiken.

Maximaal maatwerk
Elk huis is anders, dus geldt dat 
ook voor elke S200. De adviseurs 
van ThyssenKrupp komen graag 
bij de klant thuis langs om de trap 
op te meten. Daarna wordt de 
traplift helemaal op maat ge-
maakt om perfect op de trap te 
passen en soepel en veilig te wer-
ken. De algehele uitstraling van 
de S200 is modern en tijdloos, 
zonder zichtbare mechanica of 
kabels. Wat betreft de bekleding 
is er keuze uit verschillende soor-
ten textiel, vinyl en leer, verkrijg-
baar in verschillende kleuren. Alle-
maal brandwerend, vochtbestendig 
en gemakkelijk schoon te houden. 
De S200 heeft een ingebouwd op-
roepapparaat waarmee men met 

één druk op de knop in contact 
komt met vrienden, familie of an-
deren. Er kunnen drie uitgaande 
telefoonnummers geprogram-
meerd worden voor diverse hulp-
verleners. Men kan ook oproepen 
beantwoorden terwijl de traplift in 
beweging is. Dankzij een mono-
railconcept en de gepatenteerde 
ASL technologie draaien stoel en 
voetsteun in de beste en meest 
veiligst positie tijdens de rit. Hier-
door kan men de smalste en steil-
ste trap op. Daarbij is het veilig 
uitstappen, want de stoel draait 
bij aankomst naar de goede plek.

Arc en Ciel 
In de Achterhoek is Arc en Ciel le-
verancier van ThyssenKrupp. Ze 
zijn al jaren partner van elkaar, 
medewerkers kunnen de bezoe-
kers dan ook van deskundig ad-
vies voorzien .Vanaf 20 juni staat 
deze traplift ook in de showroom 
in Ulft. Op 1 juli is er een demo 
dag, voor info zie elders in de 
krant. Bent u op de infodag niet in 
de gelegenheid, bel voor afspraak 
0315 842021
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Honderd procent recyclebaar

Soof, het eerste volledig circulaire zorgmatras
Dit voorjaar introduceerden producenten Medux en Deron onder de 
merknaam SOOF het eerste volledig circulaire zorgmatras. Circu-
lair produceren is momenteel de norm, op weg naar een wereld met 
veel minder afval. Met elkaar moeten we betere producten gaan 
gebruiken, met een langere levensduur. Die producten hergebrui-
ken waar dat kan, en anders nieuwe spullen maken van de grond-
stoff en die overblijven. Deze verandering is hard nodig. Zonder 
trendbreuk wordt de vraag naar een groot aantal primaire grond-
stoff en veel groter dan het aanbod. Het SOOF matras is een mooi 
voorbeeld van innovatief én duurzaam ondernemerschap zoals 
beide bedrijven dat nastreven. 

Door Reinier Kroesen

Het SOOF zorgmatras heeft een 
honderd procent circulaire kern. 
Dat betekent dat de fabrikant dit 
matras na het einde van de le-
vensduur opnieuw granuleert 
(verpulvert) en deze grondstof 
vervolgens opnieuw gebruikt voor 
productie van een nieuw SOOF 
matras. Wanneer zorgorganisa-
ties nieuw aan te schaffen ma-
trassen vervangen door dit pro-
duct verminderen zij daarmee 
significant hun CO2 voetafdruk. 
Als je een dwarsdoorsnede van 
het matras bekijkt zie je dat de 
binnenkant is opgebouwd uit een 

oneindige structuur van stevige 
elastomeerdraden die eindeloos 
door elkaar krullen, met een zeer 
open structuur. 

Voordelen voor gebruikers en 
zorgprofessionals 
Het SOOF matras biedt voordelen 
voor de gebruiker én zorgprofes-
sional. Het  weegt tien kilo, dertig 
procent minder dan een traditio-
neel exemplaar. Een duidelijke 
gewichtsverlaging in vergelijking 
met de conventionele schuimma-
trassen. En dat zonder aan com-
fort en stabiliteit in te boeten. 
Dat betekent een minder fysieke 
belasting voor het zorgpersoneel 

dat dit matras verschoont en ver-
plaatst. Daarnaast is het hygiëni-
scher. Het kan eenvoudig worden 
gereinigd, doeltreffend onder een 
waterstraal worden afgespoeld. 
Het water glijdt er zo weer af, 
daarom is dit matras tot 300 pro-
cent sneller droog dan een 
schuimmatras. En, bij het trans-
port naar de wasstraat is dat mi-
nimale gewicht natuurlijk ook 
mooi meegenomen. Die eigen-
schappen van het matras verho-
gen het ligcomfort én dragen bij 
aan het welzijn van de gebruiker. 

Decubituspreventie
Dit matras is zeer geschikt om de-
cubitus  (doorligplekken) te voor-
komen. Door die open structuur 
van de matraskern wordt ‘broei’ 
voorkomen. Mede door dat feit en 
de drukverspreidende eigen-
schappen wordt de kans op decu-
bitus tot een minimum beperkt. 
Het matras heeft een grenzeloze 
vocht- en luchtdoorlatendheid. 
En, doorstaat voortdurende belas-
ting zonder haar waardevolle ka-
rakter te verliezen. Een ander 

voordeel van die drukverspreiding 
bemerkt de verpleging. Omdat het 
lichaam van de patiënt minder 
wegzakt in dit matras is wissellig-
ging eenvoudiger toe te passen. 
Een ander voordeel voor de ge-
bruiker is dat men zelf gemakke-
lijker kan keren in bed en het in- 
en uitstapgemak optimaal is. 
Uiteraard bespaart men zo ook 
aanzienlijk op kosten door het 
voorkomen van decubitus.

Antiallergisch
Die 3D kernstructuur van de SOOF 
is opgebouwd uit elastomeerve-

zels die behandeld zijn met Pel-
prene, een materiaal dat een be-
schermlaag vormt om die vezel en 
antibacteriële eigenschappen 
heeft. Dit zorgmatras absorbeert 
geen vocht, waardoor schimmels 
geen kans krijgen. Die matras-
structuur maakt ook dat stofve-
zels zich er niet aan kunnen 
hechten, waardoor het ook nog 
eens antiallergisch is en huisstof-
mijt en bedwantsen geen kans 
krijgen. De SOOF wordt standaard 
geleverd met een incontinentie-
hoes. Voor info of afspraak: bel 
0315 842021

Te zien bij Arc & Ciel : nieuwe innovatieve producten !



**Themadagen 
Vakkundig advies 
Uitgebreide keus

Ik zie u graag terug 
in onze *showroom

Arc en Ciel - Voorstsestraat 1 - 7071 PH - Ulft
tel: 0315 842 021

*elke donderdag open van 10.00 - 17.00 uur - verder op afspraak
**themadag is altijd op een vrijdag


