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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
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ARC EN CIEL WIL GRAAG VOOR U BLIJVEN ZORGEN!
Een nieuwe lente, een nieuwe Zorgkrant. Vol met informatie voor jong, maar eigenlijk vooral de net wat oudere 
doelgroep. Als je al een flink aantal jaren op je teller hebt, eenmaal wat ouder en wijzer bent komen de levensvragen. 
En het besef dat je je moet blijven focussen op de toekomst, hoe wil je lekker blijven wonen, lekker actief blijven, 
kunnen blijven genieten van al het moois dat het leven kan bieden, ondanks bepaalde beperkingen die zich met het 
klimmen van de jaren aandienen. En ja, het gaat altijd net anders dan je wilt. Arc en Ciel kan dan een uitkomst zijn, 
met praktische hulpmiddelen op zorggebied, oprechte aandacht, advies, innovatieve producten, om fijn door te 
kunnen. 

Door Reinier Kroesen

Robert van Aalst is letterlijk en figuurlijk de grote man 
achter Arc en Ciel. Samen met zijn vrouw Angelique is hij 
oprichter, initiator en drijvende kracht achter deze zor-
ghulpmiddelenorganisatie. Arc en Ciel is het Franse 
woord voor regenboog. En die regenboog staat tegen-
woordig meer dan ooit symbool voor diversiteit. Omarmd 
door mensen van alle gezindten, welke geaardheid dan 
ook, jong of oud. Iedereen moet en mag mee kunnen 
doen in onze moderne samenleving. Wie je ook bent. Ook 
als je ouder bent, minder mobiel bent, niet meer hele-
maal mee kunt in de vaart der volkeren. Arc en Ciel biedt 
tal van hulpmiddelen, mobiliteitsoplossingen en produc-
ten om het leven aangenaam te maken en houden, ook 
als je op leeftijd bent maar deel wilt blijven uitmaken van 
de maatschappij. Natuurlijk: Arc en Ciel is een commer-
ciële organisatie, maar Robert is begaan met zijn klant en 
wil ze zaken verkopen met gedegen advies, tegen een 
eerlijke prijs. Hij werkte lange tijd als verpleger in Rijn-
state en draait nu nog altijd ambulancediensten, hij weet 
waarover hij praat en wat er speelt in de zorgsector. 

Seniorenbeurs
Robert: “We hebben ondertussen met Arc en Ciel een 
mooie organisatie opgebouwd. Landelijk worden we 
steeds bekender, onze klanten komen overal vandaan. De 
particulier weet ons te vinden, maar ook met zorgbedrij-
ven en zorginstellingen hebben we goede connecties. 
Steeds maar weer kijken, wat zijn de huidige ontwikke-
lingen in de zorgmarkt, wat speelt, aan welke producten 
is er behoefte. Ik ben er trots op dat Arc en Ciel hier ‘ge-
woon’ in Ulft is ontstaan. Wij als Achterhoekers staan 
toch wel bekend als nuchter, werkers, doeners. Onze 
showroom is gevestigd in een voormalig zalencentrum, 
dicht bij de Ulftse watertoren. We kochten dit pand een 

aantal jaren geleden, het was enigszins vervallen, maar 
we hebben er iets moois van gemaakt. Op een kruispunt 
van wegen. Veel parkeergelegenheid en ruimte rondom. 
In oktober houden we op eigen terrein weer een grote 
Seniorenbeurs, we hebben daar al flink naam mee ge-
maakt in de regio de afgelopen jaren. We verwachten dan 
weer duizenden bezoekers, net als altijd.”

Thema
Deze editie van de Zorgkrant heeft twee centrale the-
ma’s. Om te beginnen de fotografie van huisfotograaf 
Charles Keijser. Zijn portetten voor deze krant maakte hij 
vooral in Ulft, in en om de DRU Cultuurfabriek. Een au-
thentieke plek, een omgeving waar veel Ulftse geschie-
denis ligt. Robert vond belangrijk dit te onderstrepen, 
het ambachtelijke, het degelijke, ook de basis van Arc en 
Ciel. Het andere thema is mobiliteit. In deze Zorgkrant 
zijn daar diverse artikelen aan gewijd. Een verhaal met 
een overzicht met alle mogelijke types rollators. Hoe 
koop je een goed exemplaar, wat past bij je, waar moet je 
op letten bij de aanschaf. Een item over elektrische, op-
vouwbare stoelen. Eigenlijk best allemaal wel hippe, 
sportieve uitvoeringen. Handzaam, met een kleine draai-
cirkel, goed mee te nemen op reis in de auto of vliegtuig. 
Ten slotte een reportage van de van oorsprong Deense 
fabrikant Rehasense. Leverancier van onder meer bij-
zondere rolstoelen en rollators, gestoeld en ontwikkeld 
op Scandinavische grondslag.

Woonthema
Verder in deze Zorgkrant een interview met Deborah 
Kicken. Een bijzondere vrouw die praktijk houdt in Bab-
berich. Iemand  die verstand heeft van reiki, natuurge-
neeswijzen, energiestromen, de invloed daarop van bui-
tenaf. Iemand die je op het goede spoor kan brengen als 
je op zoek bent naar een persoon buiten het medische 

circuit die je weer op weg kan helpen, een alternatieve, 
tweede weg. En het verslag van een bezoek aan autobe-
drijf Ikink in Vragender. Een fijne garage, verkoper van 
(tweedehands) auto’s en regionale specialist en leveran-
cier van Aixam brommobielen. Ten slotte een mooi hu-
man interest verhaal. Het verslag van de zoektocht van 
Daan en Mireille Kroesen die samen met hun (schoon)
moeder Diny gaan wonen. Een mooie harmonie tussen 
de generaties. En een voorbeeld van hoe je in goed over-
leg nieuwe woonvormen gestalte kunt geven.

Veel leesplezier!

499,-
      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.

ddoonnddeerrddaagg 22 eenn vvrriijjddaagg 1100 jjuunnii 
slaapadviesdag met slaapexpertVoorstsestraat 1 | 7071 PH Ulft | 0315- 84 20 21
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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

Veel senioren vrezen dat ze hun eigen huis moeten verlaten als traplopen lastiger 
wordt. Bij TKE Home Solutions (voorheen bekend als 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.

Traplift voor iedere trap
Onze S200-traplift is de steun en toe-
verlaat in steeds meer woningen. Deze 
traplift past op iedere trap en kan zelfs 
naar de zolder worden doorgetrokken. 
Met behulp van de innovatieve Ho-
lolinc-technologie wordt de trap tot op 
de millimeter nauwkeurig ingemeten, 
waarna de traplift op maat wordt gepro-
duceerd. En het mooiste: binnen twee 

weken* wordt de S200 bij u thuis ge-
monteerd.

Obstakel opgeheven
De S200-traplift heeft al veel mensen 
hun vrijheid en mobiliteit in hun eigen 
huis terggegeven. Een tevreden gebrui-
ker vertelt: ‘’Onze trap werd een steeds 
groter obstakel voor mij, de treden le-
ken steeds verder uit elkaar te liggen. 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 heb-
ben we een S200-traplift 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 TKE Home 
Solutions. U kunt hiervoor gratis bellen 
naar:
0800-5003
of uw gegevens invullen op:
trapliften.nl

Op deze website kunt u ook onze uit-
gebreide brochure en een prijsindicatie 
opvragen. U kunt ook de Arc en Ciel 
winkel bezoeken voor meer informatie.

Een traplift van TKE Home Solutions (voorheen thyssenkrupp) is de oplossing

www.arcenciel.nl
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REHASENSE, SCANDINAVISCH 
GESTOELDE TOPPRODUCTEN 
OP MOBILITEITSGEBIED 
Rehasense is een van oorsprong Deense organisatie, met een uitgebreide portfolio op het gebied van mobiliteitsop-
lossingen. Ze ontwikkelen, fabriceren en produceren tal van types rollators en (elektrische) rolstoelen, van basic 
modellen tot zeer geavanceerd. Arc en Ciel mag zich trots leverancier noemen van hun producten.

Door Reinier Kroesen

Rehasense is een bedrijf dat qua fi losofi e duidelijk ge-
worteld is in het Scandinavisch gedachtengoed. In die 
noordelijke landen staat het sociale, het er voor elkaar 
zijn, maar ook het recht dat iedereen mag en moet mee-
doen in de maatschappij centraal. Op de site van de or-
ganisatie maken ze dat ook duidelijk. “Het is ons doel 
om elke klant mobiele vrijheid, onafhankelijkheid en re-
creatie te bieden en hen zo te ondersteunen in hun ge-
zins-, sociale en werkplekomgevingen. Het gaat om le-
venshouding, zelfrespect en levensstijl. Onze kracht 
komt van elk lid van het team die allemaal één gemeen-
schappelijk doel hebben: het creëren van producten van 
hoge kwaliteit die een oplossing bieden voor de beperkte 
mobiliteit en onafhankelijkheid waarmee ons klantenbe-
stand dagelijks wordt geconfronteerd.”

Icon rolstoelen
Één van die Rehasense-producten die je ook op de Arc en 
Ciel website Zorghulpmiddelen.online aantreft en kunt 
bestellen is een bijzondere rolstoel: de ICON 20. Het be-
treft een lichtgewicht model met een groot aantal instel-
mogelijkheden, eenvoudig aan te passen aan de indivi-
duele wensen en eisen van de gebruiker of therapeut. Het 
speciaal ontworpen frame heeft een beensteunvergren-
delingssysteem aan de zijkant. Daardoor is de kans op 
haken en het beschadigen van ledematen, kleding of 
meubels minimaal. De stoel is gemaakt van aluminium 
vandaar het beperkte gewicht.

Deze rolstoel is opvouwbaar en onderdeel van het zoge-
heten modulaire Icon Mobiliteit Systeem Rehasense rol-
stoelserie, onderdelen en accessoires uit deze uitgebreide 

collectie zijn onderling uitwisselbaar. Men kan de stoel 
met de duwring zelf voortbewegen, of zich door iemand 
anders voort laten duwen. De achteras, en daarmee de 
achterwielen zijn in vijf hoogteposities verstelbaar en 
zodoende is de stoel in zowel een actieve als passieve 
stand om te bouwen. Ook de voorwielen zijn in hoogte 
instelbaar. Net als de armsteunen, die ook opklapbaar 
zijn. Op aanvraag zijn verschillende zitbreedtes verkrijg-
baar, de rolstoel is geschikt voor gebruikers tot 140 kilo-
gram, voor de hogere gewichtsklasse is er een XL-versie 
beschikbaar.

Navigator rollator
Een ander Rehasense product is de Navigator Rollator, 
zowel te koop in een large als medium uitvoering. Frame 
en zitting zijn getest op een maximale belasting van 150 
kilogram. Het betreft een vierwielige rollator met hoge, 
comfortabele en stabiele onderarmschalen. Die zijn in 
hoogte verstelbaar, zodat gebruikers ze aan hun lengte 
kunnen aanpassen. Optioneel kan deze worden uitgerust 
met draaibare onderarmsteunen. De Navigator is ge-
maakt van aluminium heeft een kruisframe, zodat die 
eenvoudig kan worden opgevouwen en gemakkelijk kan 
worden ingeklapt om vervoerd te worden. Deze rollator 
is uitgerust met een zitje waarop de gebruiker even plaats 
kan nemen om uit te rusten, en een boodschappentas 
voor het vervoer van kleine artikelen.

Pixel binnenhuis rollator
De Pixel is een praktische multifunctionele ultra-licht-
gewicht rollator voor gebruik binnenshuis. Uitermate 
geschikt voor personen die zelfstandig thuis willen blij-
ven wonen maar daarbij wel enige hulp nodig hebben om 
zich veilig door het huis te begeven. Vanwege de com-

pacte uitvoering met een breedte van slechts 54 centi-
meter is de Pixel met zijn zwenkwieltjes overal inzet-
baar. Ook met weinig doorgangsruimte zoals bij smalle 
toilet- en keukendeuren die je vaak tegenkomt in oudere 
woningen. Heel gemakkelijke manoeuvreerbaar dus. Met 
het dienblad kan de Pixel als serveerwagentje gebruikt 
worden, maar ook als tafeltje om aan te eten. De vorm 
van het frame maakt het mogelijk om de Pixel dicht bij 
de stoel, de bank of het bed te zetten en zo te gebruiken 
als bijzettafel.

Bel of mail met Arc en Ciel voor uitgebreidere informatie over 
de Rehasense mobiliteitsoplossingen.

Titel
Misschien ken je de uitspraak “als je doet wat je deed, 
krijg je wat je kreeg”. We doen veel omdat het zo hoort, 
het altijd zo gaat, of omdat we niet weten hoe ook het 
anders kan. In mijn werk als loopbaan- een leefstijl-
coach kom ik vaak in aanraking met mensen die “moe-
ten” veranderen. Heel lang hebben ze signalen gene-
geerd, zoals hoofdpijn en slecht slapen.

Misschien heb je de zorg voor iemand en valt het je heel 
zwaar. Een verandering gaat meestal niet vanzelf en jij 
bent de enige die een keuze moet gaan maken. Het is 
heel moeilijk om te veranderen omdat het ook veel ener-
gie kost en dat is nu juist het probleem, waar begin je 
dan? Eigenlijk kies je dan om het zo te laten. De dagelijk-
se dingen gaan gewoon door.

Heb je de behoefte om wat te veranderen maar je weet 
niet hoe? 
1. Een andere baan?
2. Gezonder en energieker zijn? 
3. Meer tijd voor jezelf en doen wat je leuk vindt.
We gaan samen op zoek naar de antwoorden en moge-
lijkheden. Ik zal je laten zien en laten ervaren dat je veel 
meer kunt dan je zelf denkt.

Benieuwd wat jouw keuze kan zijn?

Bea Knoef
06 10704119
info@beaknoef.nl

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.



• De	winkel	voor	tuin	en	dier
• Deskundig	advies
• Dichtbij	en	vertrouwd
• Altijd	vriendelijke	en	behulpzame	medewerkers

Welkom bij Welkoop!

Kijk voor meer informatie op www.welkoop.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

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?

Wist u dat AUTOBEDRIJF GEERT STEVERING sinds kort 
Camper / caravan onderhoud op een vertrouwd adres

NIEUW!

Voor info bel: 06 2267 4492

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



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

elke donderdag open van 10.00 - 17.00 uur - verder op afspraak 

Beter kun je niet zitten!

standaard

(vanaf 1495,-)
uw

hui
s, uw

thuis

Op zoek naar een écht goede en 
comfortabele relax- of zorgfauteuil? 
Dan kom je snel uit bij Fitform. Een 
Nederlands merk dat staat voor 
topkwaliteit, maatwerk en 
uitstekende garantie. Arc en Ciel 
heeft diverse modellen in collectie. 
Oók de nieuwe ZEN Zorgstoel, 
speciaal bedoeld voor mensen die 
veel last hebben van onrust, 
bijvoorbeeld bij dementie.

Fitform ontwikkelt al ruim 40 jaar 
zitoplossingen die lichamelijke 
klachten kunnen verminderen of 
voorkomen. Het uitgangspunt hierbij 
is ‘gezond zitten’, want verkeerd 
zitten kan leiden tot rugpijn en 
andere problemen. Bijvoorbeeld 
spierpijn, last van de gewrichten en 
zenuw- of adera�nellingen.

Optimale ondersteuning

Een gezonde zithouding vraagt om 
een fauteuil die het lichaam optimaal 
ondersteunt. Dus een stoel met de 
juiste zithoogte, zitdiepte, 
armleuninghoogte, lendensteun en 
zithoek. 
Op uw persoonlijke maat gemaakt 
uiteraard!

Probeer de ZEN Zorgstoel uit bij Arc en Ciel.

* Ontspannen schommelbeweging (twee snelheden)
* Zorgt voor minder onrust en meer welzijn * 
* In een thuissituatie ervaart ook mantelzorger meer rust
* Positief beoordeeld door zorgverleners dementie
* Eenvoudige handbediening

*Voor mensen met dementie, Parkinson en andere aandoeningen

Fitform ZEN Zorgstoel – van onrust naar rust

Zelf uitproberen?
Kom eens langs op een  donderdag of 
maak een afspraak voor een demonstratie!
U bent van harte welkom in onze showroom.

En is nog meer beweging moglijk! 

Een Fitform-fauteuil kan uitgerust 
worden met zogenaamde 
‘bewegend-zitsystemen’. Het 
RCPM-systeem zorgt voor een 
nauwelijks merkbare beweging in de 
zitting en is speciaal bedoeld voor 
mensen met rugklachten. Het 
fitMotion-systeem geeft een seintje als 
het tijd wordt om uit de stoel om te 
staan om te bewegen. Is dat niet 
mogelijk, dan gaat de stoel zelf subtiel 
bewegen.

Nederlands vakmanschap

Fitform-fauteuils worden met veel 
vakmanschap handmatig gemaakt in 
het Brabantse Best. Klanten kunnen 
kiezen uit een groot aantal opties, 
accessoires en bekledingen. Dankzij de 
tien jaar Fitform-waarborggarantie en 
bijbehorende service, kan elke klant 
zorgeloos genieten van comfortabel 
en gezond zitten. 

Bewegend zitten 

Maar daar blijft het niet bij. Gezond 
zitten is ook ‘bewegend zitten’. Dat 
betekent zoveel mogelijk van houding 
veranderen tijdens het zitten. Daarom 
kunt u een Fitform-fauteuil eenvoudig 
in verschillende posities zetten: recht-
op zitten, relaxen in de kantelstand, 
uitrusten in de ligstand, de beenonder-
steuning uitklappen en gemakkelijk 
opstaan.



Zondag 29 mei De Horizon Ben Lukassen & Joop Boxstart
Zondag 12 juni  Fun Family, muziek voor het hele gezin
Zaterda 18 Juni Engbergen Proms
vrijdag 24 juni Niel Diamond Memories
Zondag 26 juni Warboel
Zaterdag 9 juli Touch of Toto
Zondag 21 aug. Diamanten der Volksmusik
Zaterdag 3 sept. Deep Purple bij Purpendicular
Vrijdag 9 sept. Wild Romance ( org. Band )
Zaterdag 24 sept The Soul Cages tribute Sting & The Police
Vrijdag 30 sept. Elvis Presley by Calling Elvis

€ 5,25
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 € 40,-

Normale prijs van € 6,40 tot € 9,07 per maaltijd



9ZORGKRANT JUNI 2022

Het autobedrijf is tevens AIXAM-dealer van de Achterhoek

Autobedrijf Ikink Vragender, een begrip in de regio
Autobedrijf Ikink B.V. is al ruim 40 jaar een begrip in Vragender en 
omstreken. Oprichter Joop Ikink wordt inmiddels bijgestaan door 
zijn neef Marc Ikink. U kunt er terecht voor reparatie en onderhoud 
van alle merken auto’s, caravans, campers en aanhangers. Maar ook 
voor de aankoop van een tweedehands of nieuwe auto bent u hier 
aan het juiste adres. Daarnaast is Autobedrijf Ikink dealer van Aixam 
brommobielen.

Door Reinier Kroesen

Geschiedenis 
Oprichter Joop Ikink begon zijn 
succesvolle autobedrijf met de 
reparatie en onderhoud van au-
to’s in de schuur van zijn ouder-
lijk huis aan de Pastoor Schee-
perstraat te Vragender. Op 1 
september 1980 was Autobedrijf 
Ikink officieel een feit en op 7 
november 1987 werd het huidige 
pand aan de Schoolstraat 1 geo-
pend. 
Marc Ikink is sinds 2018 ook 
werkzaam in het autobedrijf en 
officieel mede-eigenaar gewor-
den in juli 2019. Na een flinke 
verbouwing/aanbouw eind 2021 
is het huidige pand weer hele-

maal up-to-date en klaar voor 
de toekomst. 

Aixam dealer Achterhoek
Sinds 1 januari 2014 is Autobe-
drijf Ikink deler van Aixam 
brommobielen, als enige in de 
regio Achterhoek. AIXAM is een 
gemotoriseerd voertuig (brom-
mobiel) met een ingeperkte 
maximumsnelheid van 45km/u. 
(Er is een ook volledig elektri-
sche Aixam brommobiel lever-
baar, als enige merk onder de 
brommobielen!) Een brommo-
biel is voor de Nederlandse wet-
geving iets anders dan een ge-
handicaptenvoertuig. Rond 1980 
ontstond dit type auto in Frank-
rijk, in 1995 deed het zijn intrede 

in Nederland. AIXAM is markt-
leider in zowel Frankrijk als heel 
Europa. Jaarlijks worden in de 
Franse fabrieken zo rond de 
15.000 voertuigen geassembleerd 
en geproduceerd. Voor het be-
sturen van dit 45 kilometer voer-
tuig dient men te beschikken 
over een bromfietsrijbewijs 
(AM-rijbewijs). Dat heb je overi-
gens ook nodig als je een scoo-
ter, speed-pedelec of snorfiets 
wilt rijden. Wie al in het bezit is 
van een autorijbewijs (B) of mo-
torrijbewijs (A) krijgt het brom-
fietsrijbewijs, in dat geval voor-
zien van de toevoeging AM, 

automatisch bijgeschreven in het 
officiële document.

Van alle markten thuis
Namens Autobedrijf Ikink: “Wij 
hebben als universeel autobedrijf 
alle disciplines in huis. U kunt bij 
ons terecht voor onderhoud, re-
paratie, APK-keuringen van alle 
merken (lease) auto’s, brommo-
bielen, bedrijfswagens, campers, 
caravans en aanhangers. Wij 
bieden ook een aantal extra ser-
vices zoals: diagnose, uitlijnen, 
balanceren, aircoservice, scha-
decalculatie, etc. Tevens hebben 
wij een grote voorraad gebruikte 

auto’s en brommobielen voor u 
klaarstaan waarbij inruil van 
auto, brommobiel, motor of ca-
ravan geen probleem is. Natuur-
lijk kunt u ook bij ons terecht 
voor uw nieuwe auto of bedrijfs-
wagen. Wij streven naar service 
en kwaliteit, ook goed en per-
soonlijk contact met iedere indi-
viduele klant vinden wij zeer be-
langrijk”. 

Autobedrijf Ikink BV 
Schoolstraat 1
7134 PE Vragender
Tel. 0544 372735
www.ikink.nl



1e prijs: waardebon van Arc en Ciel

 t.w.v. € 300,00

2e prijs: waardebon van Arc en Ciel

 t.w.v. € 200,00

3e prijs: waardebon van Arc en Ciel

 t.w.v. € 150,00

4e prijs: Vierseizoenen dekbed

 t.w.v. € 129,00

5e t/m 2 kaarten voor Diamanten

14e prijs: der Volksmusik Open Air

 Engbergen op

 21 augustus a.s.

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 AEGIR
ALARMERING
BOEKENREK
BONBON
BRONS
BURLEN
CHIPS
CRIME
EXTRA GEVEERD
FEITE
FORTE
GEWIS
GLEIS
IERSE
INSTEEK
KEVER
KROEG
KRUIS
MEIDEN
MUTSJES
NICHE

NOTULIST
OKTOBER
OTTER
PROLOOG
RECORD
ROLLATOR
RUBRIEK
SCOOTMOBIEL
SENIOREN
SMAAD
SNERT
SONDE
STA-OP STOEL
SUMMUM
TRAPLIFT
TUNER
TURKS
VIERWIEL
ZORGACTIEFBEURS
ZORGBEURS
ZUSJE

Z S P F E C R T B G E W I S C
S O N D E H F O M O E I C A L
T E R T S I L U T O N O P D D
A N A G L P T N A A O B R N R
O E B P A S N E R T L O O K E
P L A B J C N R M I C L L N E
S R E E O K T O B E R E O Z V
T U S I E E B I R E T T O R E
O B M I W I K N E B D R G S G
E R A M E R A E I F G O E K A
L I A L U L E S N B B F J R R
N E D I E M G I E R S E S U T
N K S G I E I U V R E N U T X
G N I R E M R A L A N K Z R E
E H C I N S T E E K E V E R S

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

actiebon

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

actiebonactiebonactiebon

10% extra korting 10% extra korting 10% korting

Bezoek onze themadagen
op 2 & 10 juni

Bezoek onze mobiliteitsdag 
op 9 juni

Bezoek onze themadag
op 16 juni

‘traplift dag’

Bij inlevering van deze bon 
ontvangt u tijdens de 

Themadagen 2 & 10 juni
10% extra korting!

Bij inlevering van deze bon 
ontvangt u tijdens de 

mobiliteitsdag op 9 juni
10% extra korting!

Bij inlevering van deze bon
ontvangt u tijdens deze 
themadag 10% korting
op de aanschaf van een 

traplift!



11ZORGKRANT JUNI 2022

BEZOEK ONZE SPECIALE 

THEMADAGENTHEMADAGEN
OP DONDERDAG 2, 9, 16 EN VRIJDAG 16 JUNI 2022

BIJ ARC EN CIEL, VOORSTSESTRAAT 1 IN ULFT

SPECIAAL GERICHT OP LANGER THUIS BLIJVEN WONEN

donderdag 2 en vrijdag 10 juni
ZIT- & SLAAPDAGEN

donderdag 16 juni
TRAPLIFTDAG

donderdag 9 juni
MOBILITEITSDAG



Het hele jaar* te reserveren:

ACTIEMENU 
(2de persoon gratis /
 tot 10 personen)

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

Alleen op reservering
Korting 2e pers. al in prijs verwerkt

vanaf € 20,00€ 20,00 p.p. **

     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

n

Goede kwaliteit tegen een betaalbare prijs

Wie aan bouwen, verbouwen of renoveren denkt, komt vanzelf terecht bij Bouwcenter HCI in Hengelo Gld., Ulft, 
Zevenaar, Elst en Zutphen. Zowel professionele bouwers als zelfbouwers weten de weg naar BouwCenter HCI uitstekend 
te vinden. Geen wonder, we zijn al sinds 1921 geworteld in de bouwwereld.

Bouwmaterialen   |   Hout & Plaat   |   Badkamers    |  Keukens   |   Tegels   |   Deuren

Bouwcenter HCI, weet hoe ‘t werkt!

Kruisbergseweg 13   |   7255 AG Hengelo Gld   |   T 0575 - 46 81 81   |   www.bouwcenterhci.nl

10.000 artikelen 
op voorraad

Bezorging 
op elke plek

Altijd het juiste 
advies

Een begrip in 
de regio

BOUWCENTER
HCI

BOUWT MET 
JE MEE

Oranjestraat 52, Varsseveld
T 0315 - 241 353
info@facog.nl • www.facog.nl

Uw situatie, zowel zakelijk als 

particulier, is ons vertrekpunt 

voor een persoonlijk advies.

Bel 0315 - 241 353 voor een 

kennismakingsgesprek bij u 

thuis of bij ons op kantoor.

Voor een onafhankelijk 
verzekerings- en 
hypotheekadvies
op maat!

Download 
onze

Assurantie 
app!

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)



PRAKTIJK DE STRAAL 
BIEDT ALTERNATIEVE 
GENEESWIJZEN
Deborah Kicken is therapeute, gespecialiseerd in alternatieve geneeswijzen. In 2000 
richtte ze De Straal op, een praktijk voor natuurlijke, energetische behandelwijzen en 
specifieke begeleiding in de (thuis)zorg. Haar onderneming is gevestigd in het voor-
malig klooster in Babberich. 

Door Reinier Kroesen

Deborah werd in 1954 geboren in Indone-
sië. Zij was maatschappelijk werkster en 
schuldhulpverleenster. Momenteel is ze 
als zzp’er nog parttime werkzaam in de 
specifieke thuiszorg-begeleiding, zoals 
bij mensen met Niet Aangeboren Hersen-
letsel, epilepsie en psychiatrische klach-
ten. Ze wil zich langzamerhand volledig 
richten op natuurgeneeswijzen. Deborah 
bekwaamde zich in loop van jaren in al-
ternatieve geneeswijzen waaronder de 
natuurlijke en energetische. Ze werd Rei-
ki/Seichem Master en is specialist in be-
handelwijzen waar je door middel van 
handoplegging gechannelde healingener-
gie(en)doorgeeft. (channelen is een ma-
nier om energie door te geven uit andere 
dan aardse bronnen) Ze geeft energeti-
sche behandelingen volgens  het zogehe-
ten Tera-Mai(trade-mark)healingsys-
teem en het S.F. Qigong Healingsysteem. 
Tera-Mai werkt met verschillende hea-
lingtechnieken en gechannelde ele-
ment-energieën als Aarde (Reiki), Vuur, 
Water, Lucht en Ether. De Spring Forest 
Qigong is een goede combinatie van tech-
nieken. Ingewikkelde begrippen, maar het 
komt erop neer dat die methodes helpen 
blokkades op te heffen, energiestromen 
herstellen en het zelfgenezend vermogen 
activeren.

Uit evenwicht als mens
Deborah: “ Mede door de coronaperiode 
en de Oekraïne-oorlog gaat men meer op 
zoek naar zichzelf en afvragen in welke 
mate men bijdrage kan leveren aan een 
betere wereld. Er zijn ook universele in-
vloeden, de stand van de planeten en het 
zonnestelsel veranderen. Dat heeft impact 
op onze aarde. Zonnevlam-uitstoten ver-
oorzaken veranderingen in ons magne-
tisch veld en hebben invloed op het func-
tioneren van mens, dier, plant en aarde. 
We ervaren die invloeden van planeet-sa-
menstanden en worden gebombardeerd 
met hoogfrequente energieën. Dit heeft 
gevolgen voor ons welzijn, we merken dat 
we veranderen. Dat kun je als nadelig er-
varen, omdat het ons uit evenwicht 
brengt, dat we gedwongen worden uit 
onze comfortzone te stappen. Dan kun je 
nog zo gezond bezig zijn, je moet wel le-

ren met deze invloeden om te gaan. De 
ene dag loop je over van energie, de ande-
re dag kom je maar niet op gang.”

Al deze invloeden kunnen ook goede ge-
volgen hebben. Deborah: “Zo kunnen ze 
ook positieve veranderingen in het men-
selijk systeem stimuleren. Soms zit je 
vast. Je kunt dan ineens bewust worden 
dat een andere kracht je een zetje geeft 
om te kijken en proberen het anders te 
doen. De mensheid is door de eeuwen 
heen geconfronteerd met allerlei opko-
mende virussen en bacteriën. Telkens 
weer vinden we oplossingen. Dan kom ik 
op mijn punt: hoe gaan we bewust met 
onze gezondheid om, wat is ziekte? Wat 
kunnen we doen om zoveel mogelijk ge-
zond te blijven, of als we ziek zijn doen 
om weer beter te worden?”

Regie over het leven
“Mijn behandelingen kan ik zowel hier in 
huis, als bij de mensen thuis doen,” ver-
meldt Deborah. “Je kunt achteruitgang 
verminderen, vertragen of zelfs stopzet-
ten door je bewust te worden van je situ-
atie. Door te leren wat werkt om weer de 
goede kant op te gaan. Zo heb ik die cli-
enten gehad met NAH, epilepsie en met 
psychiatrisch geïndiceerde klachten. Dan 
krijg je vaak je gedachten niet goed meer 
op een rijtje en kun je niet meer naar bui-
ten ventileren, bijvoorbeeld richting je 
partner. Dit zou bij bepaalde vormen van 
epilepsie tot een ophoping van spanning/
stress en elektrische ontlading in de her-
senen kunnen leiden. Dat kan zich weer 
uiten in een insult. Daarvoor kun je bij-
voorbeeld ademhalingsoefeningen doen 
en mediteren. Na het constateren van een 
aandoening is tijd nodig voor aanvaar-
ding, waarbij hersenen zich in bepaalde 
mate stabiliseren. Pas dan werk je aan ac-
ceptatie en aanpassing. Het interessante 
is dat steeds meer wetenschappelijke in-
zichten aangeven dat ook alternatieve ge-
neeswijzen daar wat aan kunnen doen. 
Steeds meer ontstaat het besef dat wan-
neer reguliere medische behandelingen 
niet voldoende vooruitgang bieden, alter-
natieve therapieën wel degelijk verder 
kunnen helpen. Vooral bij ouderen draait 
het leven vaak alleen om hun ziekte. Ze 
raken geïsoleerd, eenzaam, depressief en 

gaan achteruit. Kijk  naar wat je nog wel 
kunt en regel tijdig passende hulp, zodat 
je de zelfregie kunt houden.”

Doelgroep alternatieve geneeswijzen
Alternatieve geneeswijzen zijn interessant 
voor degenen die vastlopen in hun leven. 
Fysiek, mentaal, emotioneel. Deborah: 
“Ik richt me onder meer op de chronisch 
zieke, die uitbehandeld is in het reguliere 
circuit. En op ieder die plotseling iets 
overkomt en binnen de reguliere genees-
kunde niet snel genoeg hersteld. Maar 
ook  ex-coronapatiënten, die niet goed 
opknappen. Wij kunnen met onze aanvul-
lende natuurgeneeswijzen nog veel berei-
ken om het traag werkende of niet meer 
goed functionerend immuunsysteem op 

gang te krijgen. Zo kan ik een cliënt ook 
helpen het eigen herstellend vermogen 
weer te activeren door zelfhealing. Een 
bewustwordingsproces dat leidt tot weer 
gaan leven in plaats van overleven.”

Praktijk De Straal Babberich
Deborah Kicken (CAT 4-registratie)
0316-253656
06-25468429
www.destraal.nl
info@destraal.nl
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Nabij de watertoren in Ulft

Voorstsestraat 1
7071 PH Ulft
tel. 0315-842021
WWW.ARCENCIEL.NL

Voorstsestraat 1

tel. 0315-842021
WWW.ARCENCIEL.NLNabij de watertoren in UlftNabij de watertoren in Ulft

Informeer vrijblijvend

op zorgkrant@arcenciel.nl

of bel naar 06 4894 5089

HEEFT U BELANGSTELLING OMHEEFT U BELANGSTELLING OM
OOK TE ADVERTEREN IN DEZEOOK TE ADVERTEREN IN DEZE
ZEER GOED GELEZEN KRANT? ZEER GOED GELEZEN KRANT? 
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Jong en oud onder één dak als oplossing voor 
krapte op woningmarkt
Het vinden van passende behuizing is één 
van de grote huidige maatschappelijke  
vraagstukken. Zowel voor jong als oud. 
Jongeren willen doorstromen vanuit het 
ouderlijk huis of studentenkamer, oude-
ren willen wel weer graag kleiner wonen, 
maar wel in de vertrouwde omgeving. 
Jonge vijftigers Daan en Mireille Kroesen 
besloten samen te gaan wonen met hun 
(schoon)moeder Diny in Varsselder-Veld-
hunten. 

Door Reinier Kroesen

Sinds haar huwelijk met Benny Kroesen in 
1962 woont Diny in een vrijstaande wo-
ning aan de Hoofdstraat. Ze kregen drie 
jongens,  Benny overleed in 2014, Diny 
(84) hield kranig stand en ging niet bij de 
pakken neerzitten. Spitte zelf de moes-
tuin om en ging  groenten verbouwen, 
teelde rode bessen en walnoten, ging ap-
pen en werd digitaal aardig vaardig, ge-
noot van de oude dag. Maar het bijhouden 
van het onderhoud aan het ouder wor-
dende huis was voor haar niet meer te 
doen. Ze bezocht een informatie-avond in 
het dorp waar de woonwensen geïnventa-
riseerd werden. Daar werd verteld dat er 
misschien hofjes kwamen, goedkope wo-
ningen voor zowel starters als ouderen. 
Dat leek haar nog niet zo gek. Maar zoals 
altijd is de wil er wel, maar de praktijk 
weerbarstig, voor alsnog is geen schop de 
grond ingegaan.

Samenwonen
Ondertussen kwamen op een avond Daan 
en Mireille op bezoek met een voorstel. Ze 
vroegen wat ze er van vond het ouderlijk 
huis in twee gedeelten op te splitsen en 
samen te gaan wonen. Er kwam een en-
thousiast onthaal van dit plan. Daan werkt 
als zelfstandige thuis, tekent, ontwerpt en 
construeert met zijn eigen Bouwdienst, 
daardoor kon het heft in eigen hand wor-
den genomen. Vage verhuisplannen had-
den ze eigenlijk al langer, ook al vanwege 
gezondheidsklachten van Mireille, die 
persoonlijk begeleider is bij Estinea. Met 
haar slechte knieën zou het een uitkomst 
zijn in de toekomst niet meer de trap op te 
hoeven om te slapen. In een nieuwe uit-
bouw aan de woning komt Diny te wonen, 
slaap- en badkamer op de begane grond. 
In de toekomst kan de jongere generatie 
die gaan gebruiken om te slapen. Een 
weldoordachte oplossing voor nu en in de 
toekomst voor beide partijen.

Geen kavelsplitsing
Natuurlijk was er eerst overleg met de ge-
meente. Het kavel splitsen in twee woon-
eenheden mocht niet. Dus gaan de twee 
generaties samen wonen, maar kan ieder 
zich wel terugtrekken in een eigen woon-
gedeelte. Diny bleek recht op haar AOW te 
houden, en daarmee fi nancieel onafhan-
kelijk te blijven. Daan krijgt de mogelijk-
heid om werkruimte aan huis te creëren. 
Dan moet je kijken hoe het belastingtech-
nisch werkt, je krijgt van doen met hypo-
theekverstrekkers en adviezen van nota-
rissen.  Bij de uitwerking van de plannen 
bleken regelgeving en adviezen van die 
instanties met elkaar te botsen. 

Frustratie
Op een gegeven moment ontstond er een 
patstelling. Je zoekt zelf een oplossing om 
toekomstgericht te gaan wonen, regelt 
zelf dat je moeder zo lang mogelijk thuis 
kan blijven. Maar al die regels werken el-

kaar (onbedoeld) tegen. Daan belde daar 
enigszins gefrustreerd over met een 
raadslid die het mobiele nummer gaf van 
een fi nancieel en praktisch goed onder-
legde adviseur die uiteindelijk een perfec-
te, onverwachte fi nancieel verantwoorde 
constructie bedacht.
Momenteel wordt er druk verbouwd, het 
asbest is gesaneerd, het dak al vervangen. 
Deze zomer wordt de aanbouw in archi-
tectonisch fraai vormgegeven kruislaag-
hout, met sedumdak geplaatst. De be-
staande jaren zestig woning wordt 
compleet gestript van binnen en aange-
past aan de eisen van deze tijd. Eind sep-
tember is de oplevering voorzien.

Tips en aanbevelingen
Denk goed na over alle facetten als je 
plannen hebt om met ouders samen te 
gaan wonen. Kun je samen dat traject 
aan? Heeft die ouder nog energie om die 
periode te beleven? Verbouwen en even-

tueel tijdelijk verhuizen kost veel kracht. 
Hoe zijn de onderlinge verhoudingen? Be-
trek broers en zussen duidelijk in het ver-
haal. Wees open naar hen over de fi nanci-
en. Vaak is het ook het moment om een 
ouderlijk huis te verkopen aan de jonge 
generatie, schenkingen te doen, erfenis-
sen vast te leggen. Niet leuk, maar denk 
ook aan de mindere scenario’s. Wat als 
iemand van de jongere generatie overlijdt, 
arbeidsongeschikt raakt, is er dan zodani-
ge fi nanciële ruimte dat iedereen toch kan 
blijven wonen, of moet je dan alsnog 
noodgedwongen uit elkaar? Maak als ou-
der en kinderen duidelijke afspraken, wie 
betaalt wat, eet je veel samen, of probeer 
je (voorlopig) beiden zo onafhankelijk 
mogelijk van elkaar te leven, tot de zorg-
behoefte groter wordt? Informeer van te 
voren ook wat er gebeurt met zorgtoesla-
gen, uitkeringen en toelagen, ook van bij-
voorbeeld nog inwonende jongere kinde-
ren. Je vormt uiteindelijk een 
samengesteld, uit meerdere generaties 
bestaand huishouden.

Mantelzorgunit
Ben je op zoek naar niet permanente 
woonruimte kun je onderzoeken of je in 
aanmerking komt voor een zogenaamde 
WMO Unit in de tuin. Meestal zijn deze 
bedoeld voor mensen met een handicap of 
aandoening en van tijdelijke aard. Zo’n 
vrijstaande zorgwoning wordt door de ge-
meente in bepaalde omstandigheden aan 
eigenaren verstrekt in het kader van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Ei-
genlijk dus een vrijstaande bouwkundige 
zorgkamer voorzien van een slaapkamer 
en badkamer op eigen grond.

Een particulier kan bij de gemeente ook 
navraag doen of het zonder medische in-
dicatie toegestaan is (voor een bepaalde 
periode) een compacte wooneenheid op 
het erf te plaatsen. Die zijn er tegenwoor-
dig te koop in alle soorten en maten, van 
luxe tot tiny house achtige bouwwerken. 
Ook chaletbouwers hebben zich op deze 
markt begeven. Vaak worden ze compleet 
met keuken, badkamer en stoff ering in 
korte tijd geleverd en geplaatst. 

Wilt u meer advies over langer zelfstandig thuis blijven wonen?
Neem dan vrijblijvend contact op met Arc en Ciel, tel. 0315-842021
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Ergotherapiepraktijk Ten Boom biedt ook hulp 
bij langer thuis wonen
Ergotherapie kan de zelfredzaamheid aanzienlijk vergroten. Mensen blijven en willen 
steeds langer thuis wonen, en zo veel als lukt zelfstandig (blijven) doen. De behoefte 
aan zelfredzaamheid is heel menselijk en actueel. Ergotherapiepraktijk ten Boom uit 
Doetinchem kan hierin ondersteunen en veel voor u betekenen.

Door Reinier Kroesen

Met welke vragen kan ik bij een ergo-
therapeut terecht? 
Over al uw vragen over het dagelijks han-
delen. Heel breed, met betrekking op vrij-
wel alle taken en activiteiten die u thuis, 
in de vrije tijd, of op het werk doet. Ga 
eens bij uzelf na welke dingen belangrijk 
voor u zijn. Lukt het nog om deze naar 
wens uit te voeren?
Een overzicht van vragen rondom zelf-
redzaamheid:
• Het lukt mij niet meer om het aan- en 

uitkleden zelfstandig en veilig uit te 
voeren door mijn verminderde balans. 
hoe kan ik dit toch zelf blijven uitvoe-
ren?

• Ik ben bang om te vallen in of om het 
huis, hoe verklein ik de kans op vallen?

• Mijn partner heeft dementie en de da-
gelijkse activiteiten kosten veel tijd en 
energie, hoe kan ik hiermee om gaan?

• Ik kan niet meer zo ver lopen en hier-
door wordt mijn wereld steeds kleiner. 
Hoe kan ik toch weer boodschappen ha-
len, het bos in en met mijn (klein)kin-
deren op stap?

Wat doet een ergotherapeut om zelf-
standigheid te vergroten?
Dat is afhankelijk van uw vraag en situa-
tie. De rol van de ergotherapeut kan advi-
serend, coachend of behandelend zijn. Of 
een combinatie hiervan. Het doel is altijd 
te zorgen dat u de voor u belangrijke acti-
viteiten naar wens kunt uitvoeren. Wat 
hier voor nodig is hangt van de situatie af. 
Een aantal voorbeelden van wat een ergo-
therapeut kan doen: 
• Een val-analyse maken en tips geven 

over hoe het val-gevaar verkleind kan 
worden

• Advies geven over het verdelen en be-
sparen van uw energie zodat u aan het 

eind van de dag of week ook nog kracht 
heeft voor uw activiteiten 

• Adviseren over (mobiliteits-) hulpmid-
delen die het dagelijks handelen mak-
kelijker voor u maken

• Nagaan hoe u uw woning levensloopbe-
stendig kunt maken 

• Advies en ondersteuning geven aan de 
mantelzorger, bijvoorbeeld over de om-
gang met een partner met dementie

• Samen met u oefenen om een activiteit 
veilig en zo makkelijk mogelijk uit te 
voeren

• Trainen van het fi etsen met een aange-
paste fi ets en het rijden met een scoot-
mobiel of rolstoel

Hoe gaat de ergotherapie behandeling in 
zijn werk?
Een ergotherapeut komt altijd eerst ken-
nismaken. Meestal vinden die afspraken 
thuis plaats. De thuissituatie is vaak de 
omgeving waar taken en activiteiten uit-
gevoerd worden en geven ons de gelegen-
heid ter plekke mee te kijken en te oefe-
nen. Indien nodig bezoeken we ook de 
werkplek voor gerichte observatie, trai-
ning of advies. De ergotherapeut verhel-
dert uw vragen en neemt soms ook een 
vragenlijst af. Wanneer u overeenkomt 
dat ergotherapie de juiste stap is volgt er 
vaak een observatie zodat er een helder 
beeld is van hoe de activiteit op dit mo-
ment verloopt. Vervolgstappen hangen af 
van de situatie, een ergotherapeut biedt 
altijd maatwerk. Het kan bijvoorbeeld zijn 
dat adviezen volgen of u samen gaat oefe-
nen. 

Heb ik een diagnose nodig?
Nee, u kunt bij een ergotherapeut terecht 
met elke diagnose maar zeker ook zonder. 
Ergotherapiepraktijk Ten Boom heeft veel 
verschillende specialisaties in huis waar-
door er altijd wel een ergotherapeut is die 

veel kennis heeft over uw aandoening of 
vraag. Zo hebben wij specialisaties op het 
gebied van parkinson, dementie, COPD, 
NAH (niet aangeboren hersenletsel), pijn, 
vermoeidheid en nog veel meer. 

Hoe kan ik mij aanmelden? 
U kunt bij de ergotherapie terecht zonder 
verwijzing, de zorgverzekering vergoedt 
jaarlijks tien uur ergotherapie vanuit de 
basisverzekering en mogelijk nog extra 
uren vanuit de aanvullende verzekering. U 
mag altijd contact opnemen voor meer 
informatie of om direct een afspraak te 
maken op ons telefoonnummer 06 
12354116 of mailen naar info@ergothera-
pietenboom.nl

Ergotherapiepraktijk Ten Boom
Schubertlaan 1 
7002 MC Doetinchem
www.ergotherapietenboom.nl

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 
alledaagse 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 oplossin-
gen. 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 
variëren van toiletsteunen en wandgrepen 
tot het plaatsen van een spoel/föhn, zorg-
toilet of het installeren van een toiletlift. 

Schone billen met een spoel/föhn
De TOM WashAir 400 is een spoel/
föhn-opzetsysteem. Hierbij wordt het 
onderlichaam met warm water gereinigd 
en gedroogd door een föhn. Klaas Jan: 
“Het gebruik van water betekent een hy-
giënische en frisse reiniging na toiletge-
bruik. Hierdoor is toiletpapier niet meer 
nodig. Als je jezelf niet kunt reinigen is 
een spoel/föhn een oplossing om zelfred-
zaam te blijven. Een spoel/föhn kan wor-
den gecombineerd met een toiletlift.”

Het toilet voor de zorg 
De TOM Closomat+ is een complete clo-
setcombinatie met een spoel/föhn instal-
latie. Deze is uitermate geschikt voor 
thuissituaties maar ook voor het gebruik 
in een instelling, revalidatiekliniek, zie-
kenhuis of in een openbaar aangepast toi-
let. Klaas Jan geeft aan dat er altijd wordt 
gekeken naar een passende oplossing 
voor de zorgbehoefte van de cliënt. Een 
zorgtoilet kan indien gewenst worden ge-
combineerd met een toiletlift of douches-
toel. 

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: “Af-
hankelijk van de persoonlijke situatie ge-
ven wij een advies voor het gebruik van 

een sta-op systeem of verticale lift.” Een 
toiletlift kan los staan of aan de muur 
worden gemonteerd 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
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- Tegels rechtstreeks af fabriek.
- Top tegels voor de laagste prijs.
- Duitse prijzen en goedkoper.
- Leggen door vakkundige tegelzetters.
- De koffi e staat klaar.

WAUW! WAT EEN TEGELS
VOOR DE MOOISTE TEGELS 
EN DE BESTE PRIJS

HOEFT U NIET OVER DE GRENS 

KOM AAN KIJK EN VERGELIJK

OPENINGSTIJDEN
Ma t/m do 13.00 - 17.30 uur
Vr 13.00 - 21.00 uur

Zat 9.00 - 16.00 uur
En op afspraak

Misterweg 202-1  7102 EP Winterswijk
T 0543 216180

info@wenterstegelsenvloeren.nl
www.wenterstegelsenvloeren.nl

Leemkuilseweg 1  •  7031 XK Wehl  •  06-10704119
info@beaknoef.nl  •  www.beaknoef.nl

Welke weg is jouw 
“eigen weg”?

Doen waar je goed in bent en waar je energie van krijgt is wat iedereen 
het liefst wil. Vaak is dat niet het geval en weet je niet waar dat aan ligt 
of denk je dat het niet te veranderen is. Daar is wel degelijk iets aan te 

doen. Dus is het misschien daar nu wel de tijd voor.

Vitaliteit is niet alleen wat je eet of hoe je beweegt. Het betekent meer, 
zoals wat je denkt, voelt en waar je in gelooft. Wij gaan samen zoeken 
naar verbeteringen. Verandering zit in een klein hoekje, er is alleen wel 

lef nodig om het aan te pakken.

Aangesloten bij:



Voorstsestraat 1 • 7071 PH Ulft • tel. 0315-842021WWW.ARCENCIEL.NL

Voor veel scootmobielgebruikers is comfort
pure noodzaak.

En dat is precies wat de Trophy biedt:
• Medisch comfort
• Perfect rijgedrag
• Hoog uitrustingsniveau
• Betrouwbaar kwaliteitsproduct

De Trophy in alle opzichten een klasse apart!

TROPHY, een klasse apart!

0315-8420210315-842021

TROPHY, een klasse apart!

nabij de watertoren in Ulft
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SAMEN ZORGT: FYSIOTHERAPIE, 
ERGOTHERAPIE EN LOGOPEDIE 
ONDER ÉÉN DAK
Samen Zorgt is een samenwerkingsverband van oprichters Danny Kempinga en Jolène Steverink. De fysiotherapeut 
en de logopedist houden praktijk in Aalten en Ulft. Met een team medewerkers leveren zij drie hoofddiensten: fy-
siotherapie, ergotherapie en logopedie. Als multidisciplinair team kunnen ze samen meer complexe problemen 
aanpakken. Maar ook voor een afzonderlijke dienst kan men er terecht. Behandelingen kunnen zowel thuis als op 
de praktijklocatie plaatsvinden.

Door Reinier Kroesen

Alhoewel Samen Zorgt een heel pakket van diensten 
aanbiedt gaat dit verhaal vooral over de samenhang tus-
sen logopedie en psychosomatische fysiotherapie.  Over 
aandoeningen die zich in het keelgebied en de bovenkant 
van de romp manifesteren, die zowel fysieke als mentale 
oorzaken kunnen hebben. Ada Yntema, logopedist en 
Mariska van de Lest, psychosomatisch fysiotherapeut, 
beiden werkzaam bij Samen Zorgt, vertellen elk over hun 
eigen werkzaamheden, maar ook hoe ze elkaar aanvullen 
en ondersteunen. 

Chronische hyperventilatie 
Mariska: “Lichaam en geest beïnvloeden elkaar. Er is 
sprake van psychosomatische klachten als geestelijke 
factoren een rol spelen bij lichamelijke klachten.  Er is 
dan niet altijd een zichtbare oorzaak aan te wijzen. De 
overlap tussen het werk van Ada en mij is de ademhaling. 
Bij spanning gaat men op een andere manier ademhalen. 
Hierbij kan het zijn dat de lengte van de inademing en 
uitademing verandert, dat de ademhaling oppervlakkiger 

wordt en dat er meer in de borst in plaats van in de buik 
wordt geademd. De meeste mensen kennen alleen de 
acute hyperventilatie, waarbij vroeger het ademen in een 
zakje werd geadviseerd. Bij chronische hyperventilatie 
adem je voortdurend verkeerd. Hiervan kun je vaak wat 
vage klachten krijgen, zoals pijn in het ribgebied, pijn op 
de borst, benauwdheid, het voelen van een brok in de 
keel, hartkloppingen, duizeligheid of tintelingen in de 
vingers. De klachten hebben veel overlap met hartklach-
ten. Mensen komen vaak bij mij terecht als de huisarts 
eerst hartklachten heeft uitgesloten.

Als fysiotherapeut zie ik ook veel nek- en schouder-
klachten. Regelmatig geeft een cliënt al aan dat stress 
een bijkomende factor is.  Ook dan blijkt hyperventilatie 
vaak een rol te spelen. Door hier anders mee om te leren 
gaan, nemen de klachten vaak af. ‘Onjuist’ ademen komt 
ook voor als iemand te weinig kracht of veel pijn in de 
romp heeft (gehad).  Zelf kun je dit in het dagelijks leven 
merken als je bijvoorbeeld een bordje oppakt of op een 
andere manier lichte kracht moet zetten en je houdt de 
adem dan al in. Door verkeerd te ademen kun je mogelijk 
weer borstklachten ontwikkelen. Logischerwijs denk je 
dan het eerste weer aan je hart en blijf je gespannen. Die 
cirkel moet doorbroken worden.”

Globusgevoel
Ada: “Als logopedist zie ik regelmatig mensen met chro-
nische hyperventilatie waarbij vaak ook afwijkende 
spreekgewoonten een rol spelen. Afwijkende spreekge-
woonten bestaan bijvoorbeeld uit het te lang door spre-
ken op een adem of ademstops.  Deze gewoonten kunnen 
ook zorgen voor overmatige spanning in het keelgebied 
wat zorgt voor het zogeheten globusgevoel (brok in de 
keel) zoals Mariska al aangaf. Dit gevoel kan ook ont-
staan door overmatig hoesten of keelschrapen en door 
spanning. Als gevolg hiervan kunnen stemklachten ont-
staan. Logopedie bestaat dan uit het doorbreken van de 
vicieuze cirkel. Bij chronische hyperventilatie is dit vaak 
door middel van adviezen, ademoefeningen en het ver-
beteren van spreekgewoontes. Het globusgevoel kan ver-
minderd worden door de factoren weg te nemen die dit in 
stand houden. Larynx manipulatie kan helpen het keel-
gebied meer te ontspannen. Bij larynx manipulatie kun je 
met je handen door stretching de spieren van hals, nek 
en kaak los maken/oprekken en ontspannen. Ook de bo-
venkant van de romp wordt daarbij betrokken, daar zit-
ten de hulpademhalingsspieren. Als de huisarts consta-
teert dat iemand naast chronische hyperventilatie ook 
adem tekortkomt tijdens het spreken, zoals bij COPD 
vaak het geval is, wordt deze doorverwezen naar de log-
opedist. Zij hebben soms hulp nodig om hun spreekge-
woontes aan te passen. We werken er dan aan om meer 

adempauzes te nemen en om gedoseerd en ontspannen 
te spreken.”

Intake
Bovenstaande uitleg maakt duidelijk dat aan de hand van 
de klachten bepaald wordt of de cliënt het beste door Ada 
of Mariska geholpen kan worden, of dat er in onderlinge 
samenwerking aan het herstel gewerkt wordt. Bij de in-
take worden de hulpvraag, klachten en beïnvloedende 
factoren in kaart gebracht.  Hierbij kunnen vragen wor-
den gesteld over de gedachten en emoties bij de klachten, 
de omgang van de klachten en de sociale omgeving. Bij 
verdenking op chronische hyperventilatie kan ter ver-
duidelijking een vragenlijst worden afgenomen.

Na de intake en het onderzoek wordt het duidelijk bij 
welke aanpak men het best gebaat is. De specialisten van 
Samen Zorgt streven altijd naar vooruitgang en verbete-
ring. Een belangrijk aspect van het behandeltraject is dat 
de client inzicht krijgt in de eigen situatie, inziet waar de 
klachten vandaan komen, en weet hoe men zelf kan wer-
ken aan herstel en preventie.

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

www.samenzorgt.nl



Weer grip op je leven 
na hersenletsel
Hersenletsel kan je leven en dat van je naasten ingrijpend veranderen. 
Dat weet ook Susan die door een auto-ongeluk hersenletsel opliep. 
“Ik kon niet meer werken. En ik heb mijn leven, en dat van mijn gezin, 
helemaal moeten inrichten rond mijn hersenletsel.” 

Door het behandelprogramma Hersenz kan zij nu omgaan met de 
gevolgen van haar hersenletsel. “Ik heb weer grip op mijn leven en 
kan voorkomen dat ik over mijn grenzen ga.”

Herkenbaar? 
Ondervind jij door hersenletsel ook problemen 
in je dagelijks leven? Wij helpen je graag verder.

Op Pad
088 - 575 3000 
zorgloket@zozijn.nl 
www.zozijn.nl

Scan de QR-code 
en lees het hele verhaal van Susan op:
www.zozijn.nl/susaneekelder



Arc en Ciel biedt rollators te kust en te keur,  
voor ieders budget
Elk rollatoradvies is maatwerk, altijd een goede prijs-/kwaliteitverhouding
Overal kun je rollators kopen, maar zonder goed advies loop je de 
kans niet voldoende rendement te halen uit je nieuwe aankoop. Een 
niet goed gekozen model kan zelfs een valpartij opleveren, of klach-
ten verergeren. Bij Arc en Ciel krijgt iedere bezoeker, of je nu een 
eenvoudig basisexemplaar zoekt of speciaal model een loopanalyse 
en gedegen advies op maat.

Door Reinier Kroesen

Naast een groot aantal speciale 
rollators zijn zowel bij Arc en 
Ciel in de showroom in Ulft als in 
de online winkel (Zorghulpmid-
delenonline.nl)  een aantal een-
voudige, maar stabiele en veilige 
exemplaren verkrijgbaar. Arc en 
Ciel is  rollatorspecialist voor 
mensen die van doen hebben 
met verschillende soorten pro-
blematiek. Een overzicht van de 
mogelijkheden en wat meer spe-
cifiek de eigenschappen van de 
verschillende modellen. 

Standaard model
Om te beginnen zijn er de goed-
kope standaard rollators. De 
klassieke, eenvoudig te hanteren 
welbekende uitvoeringen. Een 
serie lichte rollators met een 
handige tas, bedoeld voor bui-
tenshuis om boodschappen mee 
te doen of een  ommetje te ma-
ken. Vaak voorzien van een rug-
gensteun en zachte zitting, om 
onderweg even uit te rusten, of 

plaats te nemen om een ge-
sprekje met iemand aan te kno-
pen. Ze zijn aanpasbaar op li-
chaamslengte.

Binnenhuis rollators
Binnenhuis rollators zijn eigen-
lijk alleen geschikt voor in huis 
of in een zorgomgeving. Qua uit-
voering zijn ze licht, maar toch 
erg stabiel. Deze zijn voorzien 
van wendbare kleine wieltjes en 
eenvoudig in hoogte verstelbaar. 
Ze worden geleverd inclusief 
dienblad en een opbergmandje. 
Een handig hulpmiddel om je 
gemakkelijke door het huis te 
begeven tijdens het dagelijks le-
ven, om een kopje koffie of ont-
bijtbordje op te plaatsen, of als 
hulpmiddel in de badkamer. Met 
één druk op de knop kunnen 
deze exemplaren ingeklapt wor-
den.

Buiten rollators
Buiten rollators zijn er met klei-
ne en grote wielen, afhankelijk 
van de woonomgeving maak je 

een keuze. Loop je er mee op as-
faltpaden, of zijn er veel klinker-
straatjes in je buurt? Voor bewo-
ners van een heel groene 
omgeving (bospaden) zijn exem-
plaren met extra brede wielen 
weer handig. Design-rollators 
zijn weer wat luxer uitgevoerd, 
die hebben reflectoren en speci-
ale tasjes. Travelrollators zijn bij 
uitstek geschikt om mee te op 
pad te gaan, licht van gewicht en 
met één druk in te klappen, echt 
een reisrollator om snel achter in 
de kofferbak van de auto te leg-
gen.

Aangepaste rollators
Aangepaste rollators zijn speci-
aal uitgevoerd voor mensen die 
groot of klein zijn, licht of zwaar. 
Voor personen met gewrichts-
klachten aan de polsen zijn er 
varianten met armschalen, waar 
men de onderarmen in legt. Voor 
degenen die slecht kunnen tillen 
of reuma hebben is er een car-
bonrollator, een lichtgewicht 
exemplaar. Die kan men zelf 
eenvoudig inklappen en meene-
men. Een aanrader voor de zelf-
redzaamheid. De één heeft MS,  
weer een ander gebruikt de rol-
lator gewoon om zich veilig te 
voelen. Elke type kent daarom 
een andere loophouding. Er zijn 

speciale Parkinson rollators, 
daar loopt de gebruiker enigs-
zins gekromd tussen de handva-
ten in, stevig steunend op het 
frame. De wielbasis is daar ook 

op ingesteld, zodat de rollator 
door die stevige belasting niet 
wegschiet. Ieder heeft zo zijn ei-
gen reden om met een rollator te 
lopen.
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ELEKTRISCHE 
OPVOUWBARE 
ROLSTOELEN IN ALLE 
SOORTEN EN MATEN
Elektrisch aangedreven rolstoelen worden steeds geavanceerder, 
gebruiksvriendelijker en gemakkelijker in gebruik. De tijden van 
een logge en zware stoel die moeizaam vooruit lijkt te gaan ligt ver 
achter ons. In deze editie van de Zorgkrant een overzicht van de 
trends en nieuwste modellen met allerlei innovatieve applicaties, al-
lemaal leverbaar door Arc en Ciel.

Door Reinier Kroesen

Een van de nieuwste ontwikke-
lingen op dat gebied is de Split 
Rider. Een lichtgewicht, fris 
ogende elektrische rolstoel. Deze 
is ontwikkeld door e-Ability. Een 
producent die telkens op zoek is 
naar aanvullingen op het be-
staande assortiment. Dat maakt 
dat gebruikers een hulpmiddel 
krijgen dat het best past bij hun 
eigen specifieke behoeftes en 
persoonlijke wensen. Die Split 
Rider oogt licht en is uitgevoerd 
in sportieve kleuren bekleding. 
De gebruiker kan de stoel hand-
matig besturen met een simpele 
joystick. Zowel bruikbaar binnen 
als buiten, de maximaal bereik-
bare snelheid is zes kilometer 
per uur.

Split rider
Het frame bestaat uit twee delen, 
die heel eenvoudig in, en uit el-
kaar te halen zijn om mee te ne-

men. De achteras met beide ach-
terwielen kan los gedraaid 
worden van het voorstuk. Het 
overgebleven gedeelte kan sim-
pel plat gevouwen een plekje 
krijgen in de kofferbak van de 
auto. Een groot voordeel is de 
toepassing van massieve banden, 
waarmee de rolweerstand van 
deze elektrische rolstoel wordt 
verlaagd. De Split Rider heeft een 
korte draaicirkel, een beweegba-
re voetsteun en een makkelijk 
afneembare accu. De bekleding is 
leverbaar in drie kleuren: groen, 
blauw en zwart. Door al deze ei-
genschappen is het een prima 
vervanger van een opvouwbare 
scootmobiel. Lichter, handzamer 
en zeker gebruiksvriendelijker.

Ervaring tevreden gebruiker
Michiel ten Broeke is een spor-
tieve kerel van nog net geen vijf-
tig jaar oud. Door pure pech is hij 
na een ongelukkige val op een 
bouwplaats aangewezen op de 

rolstoel. Hij zit echter niet bij de 
pakken neer en is maar wat blij 
met zijn Split Rider. “Wat ik met 
name er prettig aan vind is dat ik 
in grote mate mijn zelfstandig-
heid weer terug heb gekregen 
met dezer rolstoel. Of dat nu in 
huis is of buiten op straat. Ik rij 
nu weer alleen naar de fysiothe-
rapeut, kan achterom naar de 
schuur, een klein steegje in zon-
der dat ik me vastrij. De draai-
cirkel van de Split Rider is maar 
85 centimeter dus ik kan heel 
gemakkelijk keren en ben heel 
erg wendbaar. Dat is in een win-
kel ook erg handig. Of ik nu een 
fles melk wil pakken in de su-
permarkt of wat dan ook, ik kan 
overal bij. Nu ben ik weer zelf-

standig en hoef niemand meer te 
vragen om me te begeleiden.” 

Skyline Mobility Smart Chair
Een ander goed alternatief is de 
Smart Chair, van het merk Sky-
line. Zelfstandigheid betekent 
dat men zelf bepaalt wanneer en 
waar je naar toe gaat. Een elek-
trische rolstoel maakt dit moge-
lijk. Maar wat als je wat verder 
weg wilt of met een vliegtuig 
zou willen reizen? Vervoer kan 
dan alleen in een speciaal daar-
voor aangepaste auto of busje. 
Dat kan lastig en duur worden. 
In het dagelijkse leven is mis-
schien de ‘gewone’ elektrische 
rolstoel de steun en toeverlaat. 
Maar, op reis, met auto of vlieg-

tuig is deze Smart Chair, deze 
lichtgewicht opvouwbare elek-
trische rolstoel, een geweldige 
aanvulling op je mobiliteit. Hij 
past in bijna iedere kofferbak of 
in het vliegtuig. En, niet onbe-
langrijk, de Smart Chair heeft 
een groot bereik dankzij de 
krachtige motor. Hij is verkrijg-
baar in twee uitvoeringen. Naast 
het standaardmodel is er ook 
een XL-versie. Deze heeft een 
breder zitvlak, grotere accu’s en 
is geschikt voor personen tot 150 
kg. Wat beide modellen gemeen 
hebben is de kleine draaicirkel 
waardoor men ook in kleine 
ruimtes erg wendbaar is.

Antar Budget Chair 
De Antar is de goedkoopste elek-
trische rolstoel in dit overzicht. 
Ondanks de scherpe prijs kan 
deze zich meten met de duurdere 
elektrische opvouwbare exem-
plaren. Een uitkomst zijn de 
grote luchtbanden. Dankzij die 
wielen is deze stoel erg goed 
buiten te gebruiken. Maar ook 
binnenshuis heel handig vanwe-
ge de  kleine draaicirkel. Model-
len van het merk Antar zijn wat 
meer basic en daarom goedkoper 
in vergelijking met de beide eer-
der beschreven merken. Ze zijn 
net wat minder luxe uitgevoerd 
dan bijvoorbeeld de Split Rider of 
de Smart Chair. Maar, alle mo-
dellen zijn in te klappen en zeer 
wendbaar, wel wat meer geschikt 
voor korte ritjes naar het verzor-
gingstehuis, de winkel en tripjes 
buiten de deur. Voor het echte 
reizen is dit type wat minder aan 
te raden, ook duurt het opladen 
van de accu’s wat langer. 



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

elke donderdag open van 10.00 - 17.00 uur - verder op afspraak 

EXTRA STOELENDAGEN
Donderdag 2 juni en vrijdag 10 juni

budget

standaard

maatwerk

+10% korting*

(vanaf 995,-)

(vanaf 1495,-)

(vanaf 2495,-)

Budget
Standaard uitgerust met
 1 motor. Hierdoor beperkt 
instelbaar, maar van hoge 
kwaliteit voor jarenlang 
zitcomfort.  
3 jaar garantie

Standaard
Uitgerust met 1-2  motor(en). 
Hiermee is de stoel goed  
instelbaar, verkri jgbaar in 
diverse kleuren en materialen, 
voor optimaal zitcomfort.  
3 jaar garantie

Maatwerk
Optimaal aan te passen aan uw 
persoonli jke wensen. Voorzien 
van meerdere motoren. Top 
kwaliteit met heel veel 
mogeli jkheden en instellingen.
5 jaar garantie

* 10% korting op de aankooprijs  
   ti jdens deze ‘extra stoelendagen’

uw

hui
s, uw

thuis

Zelf uitproberen?
Kom eens langs op een  donderdag of 
maak een afspraak voor een demonstratie!
U bent van harte welkom in onze showroom.


