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Maak het uzelf 

gemakkelijk!

‘Fithockey, dé sport 
 voor ouderen’

Peter Steenmeijer

Mobiele telefoon zonder fratsen. Word lid van Zorgsaam, pag. 8

Winnen: 
boekenbon

Dat is 
makkelijk: 
uitbesteden!

Scootmobiel 
voor maar 
€ 2.750,-

onbezorgd leven
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advertentie

�   Slechts 48 uur levertijd!
�   Niet goed = geld terug
�   Marktleider in Nederland
�   Nieuw en gebruikt
�   Huren al vanaf één maand

Uniek! Nieuwe revolutionaire traplift!

Dé meest gekochte traplift van Nederland

Bel gratis 0800 444 777 8
voor een gratis thuisadvies of om 
onze gratis brochure te bestellen. 

Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.otolift.nl

Kom dan op 13 maart naar de demonstratiedag 
in de Zorgsaam-winkel. Hier kunt u gratis het gemak  
van een Otolift uitproberen. Eén van onze adviseurs  
zal aanwezig zijn om u van passend advies te voorzien.  
Ook kunt u bij hem terecht met al uw vragen.

Zelf een 

Otolift traplift 

uitproberen?

De specialist in sta-op 
en relax fauteuils

De sta-op fauteuils van Doge Collection staan voor 
kwaliteit en design. Standaard voorzien van 3 motoren.

• Nederlands product
• Snelle levertijd
• Unieke kantelverstelling

Kom naar de showroom van Zorgsaam 
om zelf het comfort te ervaren van 
onze prachtige fauteuils!

De Topro rollator...
Kwaliteit uit Noorwegen,
met 7 jaar garantie! 

Topro Odyssé 
inclusief transporttas

Adviesprijs € 459,-
Leden prijs € 415,- 
Actie prijs €  395,-

GARANTIE

7 JAAR
Fabrieksgarantie

Fauteuil Bo

Adviesprijs € 1.395,00
Ledenprijs € 1.295,00
Actie prijs € 1.165,50

Fauteuil Diana

Adviesprijs € 1.395,00
Ledenprijs € 1.295,00

Het huismerk van Zorgsaam
Optimaal relaxen voor een betaalbare prijs? Dat kan met 
de fauteuils van Zorgsaam. De fauteuils zijn uitgevoerd 
met 2 motoren en leverbaar in diverse stoffen en leder. 
Uiteraard verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Onze stoelen zijn te 
bewonderen in onze showroom.

Scootmobiel model C
inclusief accu’s & lader en
bezorging aan huis.
Breeze C3    € 3.199,- 
Actieprijs    € 2.750,-
Breeze C4    € 3.299,-
Actieprijs    € 2.850,-
Verkrijgbaar in de kleuren

blauw & zilver. 
Verkrijgbaar bij
Zorgsaam!

OP = OP !!
Sta-op fauteuil Futuro

Adviesprijs € 2.639,-
Leden prijs € 2.449,-
Showroommodel*  
                      NU € 1.449,-

 * Kleur paars kan afwijken 
van showroommodel.
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 editie 1 – 2018

EN OOK…
8 Word lid van Zorgsaam 

DICHTBIJ
Een leven lang fit 

GOED GEREGELD
De ergotherapeut maakt het  
leven makkelijker

THEMA
Maak het jezelf gemakkelijk

PUZZEL mee en win! 
Een boekenbon
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IN HET KORT 
Nieuwe collega bij Zorgsaam

Agenda
in het kort

Demonstratiedagen

Dinsdag  
13 maart
Maaltijdproeverij  
Apetito 

Aanbieding: 
Scootmobiel  
Breeze C3
Niet-leden prijs  
€ 3.199,-
Actieprijs voor leden  

€ 2.750,-
 

Donderdag  
15 maart
Demonstratie  
hoog-laagbedden

Aanbieding: 
Hoog-laagbed Happy  
Day 90x200

Niet-leden prijs  

€ 1.845,-
Actieprijs 
€ 1.295,-

Dinsdag  
20 maart
Demonstratie  
sta-op-stoelen

Donderdag  
22 maart
Demonstratie  
rollators
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Uitleenpunten hulpmiddelen: 
Zorgsaam Winkel, Regentesselaan 2 in Apeldoorn
Ma t/m vr 9.30 – 17.30 uur; zat 9.30 – 15.00 uur
Verpleeghuis Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn
Ma t/m vr 17.00 – 20.00 uur; zon- en feestdagen 10.00 – 17.00 uur
Benring, Tuinstraat 51 in Voorst Ma t/m vr 9.30 – 11.00 uur

Gezondheidscentrum Emst, 
Zuster van Rossumweg 23-25 in Emst
Ma t/m vr 8.00 – 17.30 uur
Gezondheidscentrum Loenen, 
Hoofdweg 64 in Loenen
Ma en do 14.00 – 16.00 uur; wo en vr 9.00 – 11.00 uur

Rijbewijskeuring:
iedere dinsdag, donderdag  
en zaterdag in Apeldoorn.
Wel eerst een  
afspraak maken! 
Tel. 055 – 588 98 58. 

Kom ook eens langs!
Aanbiedingen geldig voor leden  
t/m  31 maart 2018

Positieve instelling
‘U ziet: een nieuw gezicht bij 
Zorg saam. Ik werk er sinds eind 
november, maar voel me er al 
helemaal thuis. Mijn man en ik 
zijn lid van Zorgsaam en kwa-
men regelmatig in de winkel. 
Wie had gedacht dat ik er ooit 
zelf zou werken. 
Het bevalt me heel goed en dat 
komt vooral door onze klanten. 
Hun verhalen zijn soms best 
aangrijpend – je komt niet 
‘zomaar’ een hulpmiddel aan-
vragen - en tóch zijn mensen 
altijd positief. Daar trek ik me 

aan op. Als voormalig 
VVV-dienstverlener ben ik nu 
maatschappelijk dienst verlener. 
Ik hoop u nog een hele tijd een 
luisterend oor te kunnen bie-
den.’ 

Lineke van Schaik, 
 verkoopmedewerkster

Advies nodig?  
Bel 055 -  

588 98 58!

Eigen 
haard…
De overheid stimuleert dat ouderen langer thuis 
blijven wonen en dat is ook de wens van veel men-
sen. We houden immers graag de regie over ons 
eigen leven binnen onze vertrouwde omgeving. 
Zorgsaam begrijpt dat als geen ander en ziet 
daarin een belangrijke taak. We gaan graag 
samen met u op zoek naar mogelijk heden die 
u in staat stellen comfor tabel te leven. In de 
winkel, tijdens een telefoon gesprek of gewoon 
bij u thuis. 

Dit jaar viert Zorgsaam het 
25-jarig jubileum. In 1878 
ontstond Nederlands aller-
eerste kruis vereniging. Ruim 
honderd jaar kende Nederland 
kruisverenigingen, wit-geel, 
groen of oranje, afhankelijk 
van de kerkelijk gezindte van 
de oprichters. De wijkzuster 
en het wijkgebouw waren 

bekende fenomenen.  Midden 
jaren zeven tig van de vorige 
eeuw nam de overheid de 
zorgtaken over en gingen de 
kruis verenigingen zich vooral 
op preventie en advies richten. 
In Apeldoorn en omstreken 
bundelden de kruisverenigingen 
in 1993 hun krachten in 
Kruisvereniging Zorgsaam.. 

Houd onze website in de gaten voor meer informatie over onze  
jubileumactiviteiten.

‘Ga zo door 
Zorgsaam’ 

Omdat ik een makkelijke 
stoel zocht, ben ik bij Zorg-
saam gaan kijken. In de 
winkel was het druk, maar 
ik kreeg meteen een kopje 
koffie aangeboden. Men nam 
alle tijd voor mij, wat erg fijn 
was omdat  ik veel wensen 
en vragen had. De stoel is 
onder tussen bezorgd en be-
valt prima. Ik zeg dus: ‘Ga zo 
door Zorgsaam!’ 
De heer Bruin, Apeldoorn

Oost west
thuis best

85% 
van de Nederlanders 
eet te zout. Mannen 

eten per dag 9,9 gram 
zout, vrouwen 7,5 gram. 

Voldoende is 6 gram  
(of minder). 

Bron: Voedingscentrum.nl

– Een appel per dag houdt de dokters weg. Vooral als je goed mikt – Winston Churchill

Elke dag een ommetje
65-plussers die in een groene en goed onderhouden buurt wonen met 
voorzieningen om de hoek, bewegen meer dan ouderen die niet in zo’n 
buurt wonen. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Het verschil is 
bijna een kwartier per dag. Bovendien is gebleken dat ouderen die gewend 
zijn elke dag een ommetje te maken dat tot op hoge leeftijd blijven doen. 

 
gratis  

bloeddruk-
meting

 
Proeverij 

Foodconnect

 
Rollator  

APK

 
 Telefonie-

dag

25 jaar 
Zorgsaam 
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Niet-ledenprijs:  € 89,95
Actieprijs voor leden:   

€ 69,-

Rollator Quatro 
Thuasne in blauw

Voordelige keus

Niet-ledenprijs:  € 524,-
Actieprijs voor 
leden:  € 426,-

Rollator Athlon Up zwart
Zeer sterk en lichtgewicht

Niet-ledenprijs: € 339,-
Actieprijs voor leden: 

€ 299,-

Rollator Server 
large in zachtrood

Voordelige keus

Niet-ledenprijs:  € 189,-
Actieprijs voor leden:   

€ 169,-

Rolstoel Ecotec 45 cm
Lichtgewicht en wendbaar

Niet-ledenprijs: € 380,-
Actieprijs voor leden: 

 € 329,-

Rollator 2G medium  
in wijnrood

Meest gekocht door onze leden

De paden op…

Deze aanbiedingen gelden voor leden van Zorgsaam t/m 31 maart 2018. 

De grote schoonmaak is 
gelukkig iets van het verleden. 
Misschien verlangt u er nog wel-
eens naar terug, maar de meesten 
zullen er niet aan moet denken om 
dagenlang het huis op de kop te 
hebben staan. Toch geeft het een 
prettig gevoel als het huis eens 
van onder tot boven gepoetst is. 
Dat de tuin of balkon een flinke 
beurt hebben gekregen zodat u er 
straks weer fijn kunt zitten. Of dat 
die achterstallige klussen eens zijn 
afgewerkt; die buitenlamp, die het 
in september al heeft opgegeven, 

dat snoer dat zo lelijk los in de 
hoek ligt, de kraan op de logeer-
kamer die al zo lang lekt. 

Of u nu al deze dingen zelf 
aanpakt of door een ander laat 
doen: het effect is hetzelfde. Zorg-
saam zegt in dat geval: ‘Waarom 
moeilijk doen als het makkelijk 
kan?’ Doe waar u plezier aan 
beleeft vooral zelf, maar klussen 
waar u geen tijd of energie voor 
hebt? Overweeg het eens die uit te 
besteden. Zorgsaam maakt het u 
graag gemakkelijk. 

thema

Maak het uzelf 
gemakkelijk 

Nu het voorjaar zich voorzichtig 
heeft aangekondigd, komen de 

lentekriebels los. Even lekker het 
stof van de winter uit onze veren 

schudden! Vooral in deze maanden 
kun je daar extra van genieten. 

Het tarief van de genoemde diensten is € 17,- per uur.  
Kom naar de winkel voor een folder of bel 055 – 588 98 58 voor meer 
informatie of kijk op www.zorgsaam.nl. 

TUINONDERHOUD

‘Mijn tuinman komt in 
het voorjaar elke week. 

Ik vind het ideaal’

KLUSSENDIENST

‘Die lekkende kraan was 
binnen drie kwartier 

gerepareerd. Snel geregeld 
en nog voordelig ook’

PARTICULIERE  
HUISHOUDELIJKE HULP

‘Dat ze ook de strijk  
wegwerkt, heerlijk!’

computerhulp

klussendienst

Word 
lid!

Bel 
055 - 588 98 58

Exclusief voor leden 

•  Gratis uitleen van krukken en 

rollators (maximaal zes weken)

•  Korting in de (web)winkel

 •  Gemaksdiensten aan huis 

•  Collectief voordeel op 

zorgverzekeringen

Kruisvereniging Zorgsaam 

Regentesselaan 2, 

7316 AC Apeldoorn  

T 055 – 588 98 58  

(ma t/m vr  van 9.00 tot 17.00 uur)

I  www.zorgsaam.nl  

E  info@zorgsaam.nl

Openingstijden winkel: 

maandag t/m vrijdag 

9.00 – 17.30 uur; 

zaterdag 9.00 – 15.00 uur

Gratis parkeren aan de achterzijde.

Bezoek onze 

online winkel:  

www.zorgsaam.nl/

webwinkel

Volg ons op 

Facebook en 

Twitter

MEER VAN ZORGSAAM

krukken
korting op zorgverzekering

rollator
traplift

bed
particuliere huishoudelijke hulp

matras

bloeddrukmeter

sta-op-stoel

hoog-laagbed

uitleen

korting in winkel en webshop
rolstoel

scootmobiel

uitleen (loop)hulpmiddelenweegschaal

mobiele personenalarmering

Voor € 21,95 per 

huishouden (inclusief 

thuiswonende 

kinderen tot 23 jaar) 

profiteert u van alle 

voordelen van het 

lidmaatschap van 

Zorgsaam. 

Aanmelden 

kan telefonisch 

en via de 
website.

K L U S S E N D I E N S T 

I N F O R M A T I E B R O C H U R E

Langer 

zelfstandig 
thuis

FoldersDRUK.indd   11

24-04-17   11:34

computerhulp

klussendienst

Word 
lid!

Bel 

055 - 588 98 58

Exclusief voor leden 

•  Gratis uitleen van krukken en 

rollators (maximaal zes weken)

•  Korting in de (web)winkel

 •  Gemaksdiensten aan huis 

•  Collectief voordeel op 

zorgverzekeringen

Voor € 21,95 per 

huishouden (inclusief 

thuiswonende 

kinderen tot 23 jaar) 

profiteert u van alle 

voordelen van het 

lidmaatschap van 

Zorgsaam. 

Aanmelden 

kan telefonisch 

en via de 

website.

Kruisvereniging Zorgsaam 

Regentesselaan 2, 

7316 AC Apeldoorn  

T 055 – 588 98 58  

(ma t/m vr  van 9.00 tot 17.00 uur)

I  www.zorgsaam.nl  

E  info@zorgsaam.nl

Openingstijden winkel: 

maandag t/m vrijdag 

9.00 – 17.30 uur; 

zaterdag 9.00 – 15.00 uur

Gratis parkeren aan de achterzijde.

Bezoek onze 

online winkel:  

www.zorgsaam.nl/

webwinkel

Volg ons op 

Facebook en 

Twitter

MEER VAN ZORGSAAM

krukken
korting op zorgverzekering

rollator
traplift

bed
particuliere huishoudelijke hulp

matras

bloeddrukmeter

sta-op-stoel

hoog-laagbed

uitleen

korting in winkel en webshop
rolstoel

scootmobiel

uitleen (loop)hulpmiddelenweegschaal

mobiele personenalarmering

T U I N O N D E R H O U D

I N F O R M A T I E B R O C H U R E

Langer 

zelfstandig 

thuis

FoldersDRUK.indd   1

24-04-17   11:32

computerhulp

klussendienst

Word 
lid!

Bel 
055 - 588 98 58

Exclusief voor leden 
•  Gratis uitleen van krukken en 

rollators (maximaal zes weken)
•  Korting in de (web)winkel
 •  Gemaksdiensten aan huis 
•  Collectief voordeel op 

zorgverzekeringen

Kruisvereniging Zorgsaam 
Regentesselaan 2, 
7316 AC Apeldoorn  
T 055 – 588 98 58  
(ma t/m vr  van 9.00 tot 17.00 uur)
I  www.zorgsaam.nl  
E  info@zorgsaam.nl

Openingstijden winkel: 
maandag t/m vrijdag 
9.00 – 17.30 uur; 
zaterdag 9.00 – 15.00 uur
Gratis parkeren aan de achterzijde.

Bezoek onze 
online winkel:  

www.zorgsaam.nl/
webwinkel

Volg ons op 
Facebook en 
Twitter

MEER VAN ZORGSAAM

krukken

korting op zorgverzekering

rollator
traplift

bed
particuliere huishoudelijke hulp

matras

bloeddrukmeter

sta-op-stoel

hoog-laagbed

uitleen

korting in winkel en webshop

rolstoel

scootmobiel

uitleen (loop)hulpmiddelen
weegschaal

mobiele personenalarmering

Voor € 21,95 per 
huishouden (inclusief 
thuiswonende 
kinderen tot 23 jaar) 
profiteert u van alle 
voordelen van het 
lidmaatschap van 
Zorgsaam. 
Aanmelden 
kan telefonisch 
en via de 
website.

I N F O R M A T I E B R O C H U R E

Langer 
zelfstandig 

thuis

 P A R T I C U L I E R E 
H U I S H O U D E L I J K E  H U L P

FoldersDRUK.indd   9

24-04-17   11:33



5

Te
ks

t:
 Je

an
et

 v
an

 d
er

 L
in

de
n 

B
ee

ld
: I

vo
 H

ut
te

n 

dichtbij

Peter Steenmeijer was 
actief in de automatisering 
en de politiek, en speelt 
al 60 jaar hockey. 
Vera Meijer heeft een 
onderwijsachtergrond.

De Apeldoornse club telt momenteel 
28 leden, of ‘knotsers’, zoals ze zichzelf 
noemen. De jongste is in de vijftig, de 
oudste 94. Twee keer per week spelen 
ze een uur lang in de buitenlucht en het 
moet wel heel gek gaan, wil het weer ze 
tegenhouden. Ook vandaag wordt er ge-
woon gespeeld, ondanks de harde wind 
en miezerige regen. 

GEUZENNAAM
Het begon allemaal in 2002, toen de 

scheidende voorzitter van Ares vond dat 
er iets moest worden bedacht om oude-
ren in beweging te krijgen. Peter Steen-
meijer (73), zelf fervent hockey speler, 
nam de handschoen op. ‘Het gewone hoc-
key zien ouderen vaak niet zitten en dat 
is te begrijpen. Maar met een aanpassing 
van het materiaal en de spelregels, kun je 
de sport toepasbaar maken voor het hoc-
keyveld en voor de doelgroep.’ Zo werd 
knotshockey geboren, een geuzennaam, 
aldus Peter. ‘Als je het woord noemt, ont-
staat er altijd een gesprek.’ Maar vanaf 
2010 heet het fithockey, op verzoek van 
de hockeybond. Peter vindt dat nog 
steeds zichtbaar jammer. Inmiddels 
zijn er dertig verenigingen in het hele 
land en is het spel ook op scholen en 
onder studenten populair. 

SOCIALE ASPECT
Bewegen is belangrijk om zo lang 

mogelijk fit te blijven. Op fithockey zie 

je dat voor je ogen gebeuren. Mensen 
worden wel ouder, maar fithockey lijkt 
een positief effect te hebben op lichaam 
en geest. Acht jaar geleden stelde Peter 
al eens de vraag aan Alzheimer Neder-
land of dat kon komen door beweging. 
Destijds werd nog niet erkend wat nu 
algemeen geaccepteerd is: dat bewegen 
ook goed is voor je hersenen. Vera Meijer 
(67), de partner van Peter en ook actief 
op de club, denkt dat het een combinatie 
van factoren is. ‘Twee keer in de week een 
goede doorbloeding dankzij het sporten, 
gecombineerd met het sociale aspect van 
koffie drinken voor en na en het con-
tact hebben met elkaar. Veel clubleden 
ondernemen ook buiten de wekelijkse 
sportuurtjes dingen met elkaar.’ 

EIGEN TEMPO
Het aantal blessures bij fithockey is 

te verwaarlozen, blijkt uit een registra-
tie. Peter: ‘We letten heel erg op wie we 
tegen over elkaar zetten in de teams, zo-

dat daar een gelijkwaardige sterkte in zit. 
Verder is de ondergrond van het hockey-
veld zacht en kun je ervoor kiezen het 
competitieve element van de teamsport 
aan je voorbij te laten gaan. Iedereen kan 
in zijn of haar eigen tempo meespelen.’ 
Door deze factoren is fithockey een uit-
stekende sport voor ouderen. Bijkomend 
voordeel is dat het valgevaar een stuk 
minder wordt. ‘Doordat je getraind 
bent in balans en coördinatie kun je 
een struikeling beter opvangen.’ 

Peter en Vera voelen aan den 
lijve hoe ze fit blijven dankzij bewe-
ging. Met zorg hebben ze beiden tot 
nu toe beperkt ervaring. Vera: ‘Toen 
Peter twee nieuwe heupen kreeg, heb 
ik hem verzorgd. Het duurde hem veel 
te lang. Zodra het mocht, stond hij 
alweer op de baan ballen te rapen.’ Ze 
hopen dit nog lang te kunnen doen. 
Maar hé, als je op je 94ste nog kunt 
fithockeyen… 

ZORGSAAM SPONSOR FITHOCKEY
De fithockeyclub speelt op maandagmiddag en vrijdagochtend op de sportvelden 
in Malkenschoten. Er wordt gespeeld met een zachte bal en met kunstschuim 
afgewerkte sticks. De bal wordt met behulp van de sticks over de grond 
voortbewogen. Het spel is zowel interessant voor 55-plussers die nog nooit 
hebben gehockeyd als voor mensen die het gewone spel te gevaarlijk vinden. Info: 
www.hcares.eu. Zorgsaam is sponsor van het fithockeyteam in Apeldoorn. 

Bewegen is goed voor lichaam en geest. Of je nu vier bent 
of 94. Apeldoorner Peter Steenmeijer is de bedenker van 

knotshockey, de mildere variant van hockey. Daarmee 
kunnen ouderen tot op hoge leeftijd sporten. 

Rennen, springen, vliegen, duiken, vallen… 
 …opstaan en  
 weer doorgaan! 
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Veilig uw trap op?
Zo geregeld met een traplift van thyssenkrupp

advertorial

Senioren moeten langer thuis blijven wonen dan 
voorheen, ook als hun mobiliteit achteruit gaat. Uit 
onderzoek dat we samen met seniorenorganisatie 
ANBO hebben uitgevoerd, blijkt echter dat bijna 50% 
van de senioren hun huidige woning niet geschikt vindt 
om er op latere leeftijd te blijven wonen. Verhuizen 
vinden veel mensen geen optie, want niemand wil zijn 
thuis verlaten als dat niet hoeft. En een verbouwing, 
waarbij de woning bijvoorbeeld gelijkvloers wordt 
gemaakt, is ook niet ideaal, want dat is doorgaans een 
ingrijpende, dure en tijdrovende aangelegenheid. Steeds 
meer mensen besluiten dan ook een nieuw begin te 
maken in hun bestaande woning. Door middel van een 
mobiliteitsoplossing die slechts een kleine impact heeft 
op het uiterlijk, de inrichting en de sfeer van hun thuis. 

Traplift als oplossing   
Wij van thyssenkrupp 
merken dat steeds 
meer mensen in hun 
zoektocht uitkomen bij ons 
paradepaardje, de Swing-
traplift. Met deze traplift, 
die zelfs naar de zolder kan 
worden doorgetrokken, 
wordt het hele huis weer 
voor iedereen bereikbaar. 
Bovendien past hij op iedere 
mogelijke trap, of het nu om 
een wenteltrap gaat, een 
trap met een of meerdere 
bochten of om een heel 
smalle opgang. 

Voordelen
De Swing is heel compact, 
de stoelzitting kan draaien 
tijdens het gebruik en deze 
lift gaat uiterst efficiënt met 
de beschikbare ruimte om. 

Zo installeren onze monteurs 
de traplift waar mogelijk aan 
de binnenkant van de trap; zo 
blijft de kant waar de leuning 
zit veilig beloopbaar voor 
medebewoners, kinderen 
of mantelzorgers. En de 
installatie is binnen 4 uur 
geregeld. Netjes, efficiënt en 
zonder grote en rommelige 
ingrepen.

“Oude bomen verplaats je 
niet”
De Swing-traplift heeft al 
heel veel klanten kunnen 
overtuigen. Een enthousiaste 
gebruiker vertelt: “De trap 
naar onze slaapkamer op-
lopen kostte mij zo veel 
energie dat mijn vrouw en ik 
zelfs overwogen te verhuizen 
naar een gelijkvloerse 
woning. Maar oude bomen 
verplaats je niet. Dus toen 
een vriend ons wees op de 

Swing-traplift hebben we die 
snel laten inmeten en laten 
plaatsen. Nu kan ik zonder 
moeite naar boven en weer 
terug, en kunnen we ons fijne 
huis gewoon laten zoals het 
is.”

10% ledenkorting! 
Omdat wij een nauwe 
samenwerking hebben met 
Zorgsaam bieden we de 
mogelijkheid om via hen uw 
traplift aan te schaffen. U 
ontvangt dan tevens 10% 
partnerkorting op uw gehele 
installatie.

Meer informatie?
Neem contact op met het 
team van Zorgsaam voor 
meer informatie of bezoek de 
winkel voor een proefrit op 
het demonstratiemodel.
Bel: 055-588 98 58.

Slimme oplossingen die het 
dagelijkse leven comfortabeler maken 

www.fysic.nl

Verkrijgbaar in de Zorgsaam Winkel, Regentesselaan 2, Apeldoorn

FX-3930
Grote toetsen foto telefoon

Ledenprijs € 62,95
Niet-ledenprijs € 79,95

FK-247
Nederlandstalige analoge klok

Ledenprijs € 99,-
Niet-ledenprijs € 109,-

ACTIEPRIJS

€ 79,-
(voor leden)

唀眀 最攀氀甀欀 猀琀愀愀琀 瘀漀漀爀漀瀀℀
嘀漀漀爀 愀氀 甀眀 瘀爀愀最攀渀 漀瘀攀爀 眀漀渀攀渀Ⰰ 稀漀爀最 攀渀 眀攀氀稀椀樀渀 
欀甀渀琀 甀 ⠀最爀愀琀椀猀⤀ 挀漀渀琀愀挀琀 漀瀀渀攀洀攀渀 洀攀琀 搀攀 娀漀爀最氀椀樀渀⸀

　㠀　　 ⴀ 　㘀　㐀
眀眀眀⸀搀攀最漀攀搀攀稀漀爀最⸀渀氀
稀漀爀最氀椀樀渀䀀搀攀最漀攀搀攀稀漀爀最⸀渀氀

Ruime keuze - Dieetmaaltijden - Wekelijks bezorgd - Eenvoudig bestellen - Geen verplichtingen 

VOORDEEL
7 vriesverse maal tijden

Geldig t/m 31 maart 2018. Alleen voor nieuwe 

klanten. Kijk voor de overige actievoorwaarden 

op www.apetito.nl/legpuzzel (Prijs is incl. 10% korting)

V o o r  s le c h t s  €34,40
  Gehakt in jus met bloemkool

  Varkenslapje in jus met bruine bonen

  Macaronischotel

  Vier-groentenstamppot

  Kipschnitzel met tuingroenten

  Kip in kerriesaus met doperwten en rijst

  Pastaschotel met kip en broccoli

Direct bestellen:
0800 - 023 29 75
of ga naar www.apetito.nl/legpuzzel

Nu metgratis legpuzzelUw actiecode: 14 - 1803 - 0196

Leden van Zorgsaam krijgen 10% korting op vervolgbestellingen
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• Tot onder 7 kg een van meest stabiele,
   wendbare en lichtste rollators.
• Plat opvouwbaar, met een breedte van
   22,5 cm eenvoudig in de auto te leggen.
• In diverse maten.
• Reflectoren rondom voor veiligheid.
• Veel handige accessoires: tassen,
   dienbladen, rugsteunen etc.
• Vele kleuren: wijnrood, pearl-beige,
   champagne, mocca-bruin, zwart, wit,
   turquoise, paars, roze, lichtgrijs.

  SERVER
Gedurende
de gehele 

maand maart
10% 

korting!

www.rehasense.com

Verkrijgbaar in de Zorgsaam Winkel
   Regentesselaan 2 in Apeldoorn

(gratis parkeren aan de achterzijde)
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goed geregeld

‘Een mens moet  
iets te dromen  
hebben’ 
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Vijf jaar geleden kreeg BIANCA HEGEMAN (40) een zwaar herseninfarct 
waardoor ze halfzijdig verlamd raakte. ‘Het was een mooie zondagmorgen, ik 
had die dag geen verplichtingen en ineens kon ik geen kant meer op.’ 

Haar leven veranderde compleet: 
ze is gescheiden en woont voor het 
eerst van haar leven op zichzelf. Dat 
probeert ze nu allemaal een plekje 
te geven en te aanvaarden. Maar het 
is niet gemakkelijk te accepteren dat 
zelfs de kleinste dingen niet meer 
normaal zijn. Of het nu je veters 
strikken is of een ei bakken. Ergothe-
rapeut i.o. Olga Baggerman van Act 
Ergo therapie komt wekelijks langs 
om – met succes – de handfunctie te 
trainen. Bianca is daar heel blij mee. 

Nu komt er ook de beenfunctie bij, 
want ze wil dit jaar uit de rolstoel 
komen. Ze is gestart met een nieuw 
revalidatietraject dat twee jaar gaat 
duren om eruit te halen wat er nog 
uit te halen valt. ‘Een mens moet iets 
te dromen houden!’ 

Olga heeft twee rollators via 
Zorgsaam geregeld om uit te vinden 
welke het meest geschikt is voor 
Bianca. En zo maken ze samen de 
dagelijkse dingen steeds weer een 
beetje mooier.  
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Aanmelden via  
www.zorgsaam.nl, bel met 
onze Klantenservice of kom 
langs in de Zorgsaam winkel. 

23e jaargang nummer 1 

maart 2018 

De Zorgsaam Krant is een 

uitgave van Kruisvereniging 

Zorgsaam. Hij wordt in de 

gemeente Apeldoorn en 

omliggende gemeentes 

huis-aan-huis verspreid in 

een oplage van 100.000 

exemplaren. 

Contact
Zorgsaam is telefonisch 

bereikbaar van maandag  

t/m vrijdag tussen 

9.00 – 17.00 uur.  

Tel. 055 – 588 98 58. 

Openingstijden 
Zorgsaam winkel: 

maandag t/m vrijdag van 

9.30 tot 17.30 uur. Op 

zaterdag tot 15.00 uur.  

Gratis parkeren achter 

het gebouw, ingang 

Regentesselaan. 

www.zorgsaam.nl/webwinkel

Adres: 
Regentesselaan 2 

7316 AC Apeldoorn

info@zorgsaam.nl

www.zorgsaam.nl

Redactie: 
Zorgsaam (Rolf Striekwold) 

Concept en realisatie: 
Jeanet van der Linden, 

eindredactie & tekst, 

www.jeanetvanderlinden.nl

Grafisch ontwerp: 
Tinekewerkt.nl

Druk: Media Point,  

Heerhugowaard

Lithografie:
Willem Grafische 

Bewerkingen, Halle

Contributie: 
De jaarlijkse contributie 

bedraagt € 21,95 (via auto-

matische incasso). Opzeggen 

kan uitsluitend schriftelijk/

via e-mail voor 1 november 

van het lopende jaar en onder 

vermelding van uw lidmaat-

schapsnummer. De opzeg-

ging is definitief nadat u een 

schriftelijke bevestiging hebt 

ontvangen. 

Niets uit deze uitgave mag 

worden verveelvoudigd 

zonder voorafgaande toe-

stemming van de redactie. 

Aan de inhoud van deze krant 

kunnen geen rechten worden 

ontleend. De redactie kan niet 

aansprakelijk worden gesteld 

voor druk- of  

zetfouten. 

colofon

Volg ons!
Blijf op de hoogte van wat  

er speelt bij Zorgsaam. Zoek 
ons op Facebook, volg ons op 
Twitter: @zorgsaamapeldrn 

of meld u voor onze  
digitale nieuwsbrief aan  

via de website.

De verkoper adviseert
Erwin: ‘Met een stoel van Zorgsaam zit u altijd goed. Veel 

van onze leden kunnen meepraten over de kwaliteit en het 
comfort van onze relaxfauteuils en sta-op-stoelen. Door de grote 
stofkeuze passen onze stoelen in elk interieur. Deze maand zijn 
er weer drie stoelen in de aanbieding. Kom eens langs voor een 
proefzit!’ 

puzzel
Stuur de oplossing van 
het kruiswoordraadsel 

en uw naam en 
adresgegevens vóór 

1 april 2018 naar 
Zorgsaam, onder 

vermelding van Puzzel 
Zorgsaam Krant, 

Regentesselaan 2, 
7316 AC Apeldoorn of 
mail deze naar info@

zorgsaam.nl. 

2E PRIJS
Heerlijk genieten van 
een goed boek met deze 
boekenbon t.w.v. € 30,-! 

Voor € 21,95 per huishouden 
(inclusief thuis wonende 
kinderen tot 23 jaar) kunnen 
leden van Zorgsaam rekenen op 
een persoonlijk en deskundig 
advies op het gebied van zorg, 
welzijn en gezondheid. 

Lidmaatschapsinformatie

Ook profiteert u onder andere van:  
•  gratis uitleen van krukken en 

rollators (exclusief voor leden, 
maximaal zes weken);

•  prijsvoordeel in de winkel  
en in de webshop; 

•  collectief voordeel  
op zorgverzekeringen.

Word nu lid en ontvang  
een Magnetische LED-lamp.

Doge Bellino 
Compact

Niet-ledenprijs: € 2.099,-
Actieprijs voor 

leden:  € 1.619,-

Sta-op-stoel Bo
Niet-ledenprijs: €1.395,-

Actieprijs voor 
leden: €1.165,-

Sta-op-stoel Inge
Niet-ledenprijs: € 850,-

Actieprijs voor 
leden: € 675,-

Van harte
gefeliciteerd!

De 1e prijs voor de sudoku in het 
septembernummer, een mobiele 
telefoon van Maxcom, is gewonnen  
door Zorgsaam-lid C. van Buuren 
uit Apeldoorn. De tweede prijs, een 
HEMA-bon, is gewonnen door de heer of 
mevrouw J. Jacobsen uit Beekbergen. 

Magnetische 
 LEDlamp:

- sterke lichtbundel
- voor binnen en buiten

- waterdicht
- gebruiksduur 9 uur

met stof Mine

1E PRIJS
Mobiele  
telefoon  

FM-9760 ter 
waarde van  

€ 57,-!

Mevrouw Hipman 
won de crosstrainer uit 
het decembernummer. 
Gefeliciteerd!

horizontaal
1 beursprijs van geld 9 niet thuis 10 ingeval
11 nachthagedis 12 ternauwernood 13 dakdeel
15 klooster 17 loopvogel 19 in iemands voordeel
20 slag in een touw 22 klokslag 23 aanklager
25 diender 26 eenvoudig huisje 27 telwoord 29 hiel
31 alcoholische drank 32 grote kop 34 hoge stand
35 stad met scheve toren 36 op leeftijd 38 autoriteit
40 olifantstand 42 roem 43 kunstwerk
44 bovennatuurlijk.

verticaal
1 indianenhut 2 gekonfijte schil 3 kinbaardje 4 Engelse
kostschool 5 deel van het hoofd 6 iep 7 fijne
geestigheid 8 heester 14 werkstuk van een componist
16 weggetje 18 slaafs 20 inhoudsmaat 21 oliehoudend
zaad 23 bekrompen 24 commerciële zender
28 balletrokje 29 zuivelgerecht 30 vorstentitel 32 Zuid-
Europese plant 33 hijstoestel 36 een mooie indruk
maken 37 beest 39 papegaai 41 Vlaamse tv-zender.

KRUISWOORDRAADSEL *****  
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar  
de gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10
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13 14

15 16 17 18
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23 24
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29 30 31 32 33

34 35

36 37

38 39 40 41

42 43

44

horizontaal
1 beursprijs van geld 9 niet thuis 10 ingeval 
11 nachthagedis 12 ternauwernood 13 dakdeel 
15 klooster 17 loopvogel 19 in iemands voordeel 
20 slag in een touw 22 klokslag 23 aanklager 
25 diender 26 eenvoudig huisje 27 telwoord 29 hiel 
31 alcoholische drank 32 grote kop 34 hoge stand 
35 stad met scheve toren 36 op leeftijd 38 autoriteit 
40 olifantstand 42 roem 43 kunstwerk 
44 bovennatuurlijk.

verticaal
1 indianenhut 2 gekonfijte schil 3 kinbaardje 4 Engelse 
kostschool 5 deel van het hoofd 6 iep 7 fijne 
geestigheid 8 heester 14 werkstuk van een componist 
16 weggetje 18 slaafs 20 inhoudsmaat 21 oliehoudend 
zaad 23 bekrompen 24 commerciële zender 
28 balletrokje 29 zuivelgerecht 30 vorstentitel 32 Zuid-
Europese plant 33 hijstoestel 36 een mooie indruk 
maken 37 beest 39 papegaai 41 Vlaamse tv-zender.

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de 

gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.
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