
Gratis uitleen loophulpmiddelen. Word nu lid van Zorgsaam, pag. 8

Winnen:
cadeaubon 

Intratuin

Ideaal: 
1e hulp bij 
scooterpech

pag. 3 
Opvouwbare 
scootmobiel 

nu slechts 
€ 1.349,-

onbezorgd leven
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KRUISVERENIGING APELDOORN E.O.

Simone Binkhorst: 

Nieuw: 
groene stroom 

met korting

‘Ik houd 
graag zelf 
de regie’ 
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advertentie

blijf genieten

van het leven in

uw eigen huis

BEL GRATIS0800-5003voor een afspraak

tkencasa.nl/zorgsaam

Interesse in de traplift die past op iedere trap? 

Stuur de ingevulde bon in een envelop zonder 

postzegel aan: thyssenkrupp Encasa NV, 

Antwoord nummer 170, 

2920 VB Krimpen a/d IJssel.

Naam  m/v

Adres  

Postcode  

Woonplaats  

Telefoon  

Email 

De leden van de Kruisvereniging krijgen 
een ledenkorting van 5% bij aanschaf 
van een thyssenkrupp Swing traplift.

 Uw trap blijft altijd beloopbaar

 Meest ergonomische traplift

 Meerdere verdiepingen mogelijk 

met 1 traplift

 Snelle levering en montage
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www.atlant.nl

Jazeker! Stel, uw situatie verandert en u moet op zoek naar 

hulp of zorg. Dan staat Atlant voor u klaar met professioneel 

advies en passende oplossingen voor wonen, welzijn en zorg. 

 

Atlant Zorggroep biedt vanuit acht locaties unieke zorg voor 

unieke mensen. Voor u dus. Vanuit onze locaties in Apeldoorn 

en Beekbergen geven we op vele manieren kleur aan 

uw leven. Wij bieden u een thuis in één van de Atlanthuizen. 

Geven zorg thuis of specialistische zorg voor mensen met 

dementie. Maar Atlant is er ook voor mensen met Korsakov, 

Huntington of CPV (Chronisch Psychiatrische Verpleeghuiszorg).

Wilt u meer weten over de diensten of 

locaties van Atlant Zorggroep, dan staan wij 

u graag te woord. Telefoon: (055) 506 74 56 
E-mail: bureauzorgentree@atlant.nl

Kan Atlant ook iets 
voor mij betekenen?

ATL160221_Algemene adv_133x195.indd   1 11-02-16   11:51
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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)

www.fysic.nl

FM 7500 Senioren 
mobiele telefoon

Actieprijs € 54,95                           
Niet-ledenprijs € 69,95

FM 9750
Comfort klap GSM
Actieprijs € 109,95                          
Niet-ledenprijs € 129,-

Kom naar de 
telefoniedagen in 
de Zorgsaam Winkel 
op 15 + 17 maart.

Verkrijgbaar in de Zorgsaam Winkel, Regentesselaan 2, Apeldoorn

Flyer-proef2.indd   1 18-02-16   12:46
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TIP
Maak meteen een 
afspraak. Aangifte doen 
kan nog tot 1 mei.

Agenda

3 7
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Zorgsaam
 editie 1 – 2016

EN OOK…
3 Handig: Belastingservice 
8 Word lid van Zorgsaam 

in het kort

IN HET KORT 
Stap ook over op groene energie

DICHTBIJ
‘Mijn kinderen willen alles voor me doen.  
Maar ze wonen in het buitenland’ 

GOED GEREGELD
‘Gaten boren? Daar begin ik niet aan’ 

THEMA
Voorjaarskriebels

PUZZEL MEE EN WIN! 

Demonstratiedagen
Dinsdag 15 en 
donderdag 
17 maart 
• matrassen en bedden
• matrasreiniging
•  mobiele – en vaste 

telefoons

Aanbieding:
Mobiele telefoon FM 7500
Actieprijs € 54,95
Niet-ledenprijs € 69,95

Dinsdag 22 en 
donderdag 
24 maart
• sta-op-stoelen
•  rollators  en scootmobielen 

Aanbieding:
Scootmobiel Brio Brons: 
opvouwbaar, licht en 
wendbaar. 
Actieprijs € 1.349,- 
Niet-ledenprijs € 1.699,-
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‘Onze naam zegt het al: we willen zorgzaam zijn voor onze 
klanten. Ze liggen mij na aan het hart. Hun verhaal aanho-
ren vind ik net zo belangrijk als een product of dienst ver-
kopen. In de winkel ontmoet ik heel diverse mensen. Van 
een tachtiger die nog volop aan het skypen is tot iemand 
van nog geen dertig die tot een rolstoel veroordeeld is. Ik 
maak graag tijd voor hen. Waar vind je dat nog in onze 
maatschappij? Iedereen is druk, we komen minder aan el-
kaar toe. In de Zorgsaam winkel is dat anders. Ik meen het 
als ik zeg: “Bel als er iets is of kom gewoon koffiedrinken.”’   

Milanda van Hartskamp
Verkoopmedewerker winkel

Een welkom 
  gevoel

29 miljoen 
kilo aardbeien wordt jaarlijks in 
Nederland geplukt en verorberd. 

Zorgsaam Winkel, Regentesselaan 2 in Apeldoorn 
ma t/ vr 9.30 – 17.30 uur; zat 9.30 – 15.00 uur
Gezondheidscentrum Emst, Zuster van Rossumweg 23 -25 in Emst  
ma t/m vr 8.00 – 17.30 uur 
Verpleeghuis Heemhof, Beatrijsgaarde 5 in Apeldoorn 
ma t/m vr 17.00 – 20.00 uur; zon- en feestdagen 10.00 – 17.00 uur 

Uitleenpunten hulpmiddelen

Kom ook eens langs!
Rijbewijskeuring: 
iedere dinsdag, donderdag 
en zaterdag in Apeldoorn 
en tweewekelijks in Epe.

Wel eerst een afspraak maken! 
Tel. 055 – 588 98 58. 

Duurzaam is beter 
‘Ik wilde overstappen 
naar een energiecollectief. 
Zorgsaam attendeerde 
mij op het ledencollectief 
met Huismerk Energie. 
Daarmee bleek ik voor-
deliger uit te zijn én ik 
kreeg nog een welkomst-
cadeau van honderd euro 
ook. Ik vind het een fijn 
idee dat ik, als er iets mis 
gaat, op Zorgsaam terug 
kan vallen.’ 
Dhr. Van Heuven, 
Apeldoorn

Stap ook over op 
groene energie via 
Huismerk Energie en 
maak kans op een 
e-bike! 
Info: www.zorgsaam.nl

- Een thuis koop je niet, dat maak je -

Belastingservice 
Met de Belastingservice van Zorgsaam hoeft u zich nooit 
meer het hoofd te breken over aftrekposten, ingewikkelde 
berekeningen en digitale aangifte. Onze goed opgeleide en 
betrouwbare dienstverleners komen bij u thuis en maken 
samen met u uw aangifte in orde. Zo weet u zeker dat u het 
goed aanpakt. 

De 
aanbiedingen 
gelden de hele 

maand! 

Aanbieding: 
Scootmobiel 
Breeze C3

Inclusief:
•  accu + acculader
•  bezorging aan huis
•  1 jaar WA verzekering  

+ Pech Onderweg  
service

•  boek ‘Rijwijzer met  
uw scootmobiel’ 

Niet-leden betalen 

€ 3.650,-. 

Eerste hulp 
bij scooterpech
Bij aankoop van een scootmobiel van Zorgsaam regelt u nu 
direct een WA-verzekering + Pech Onderweg-service. Dat 
betekent dat u er 24/7 van verzekerd bent dat u bij pech 
onderweg binnen dertig minuten met uw scootmobiel 
wordt opgehaald en thuisgebracht. 

Weg met voorjaarsmoeheid!
Uit diverse onderzoeken blijkt dat het bewust gebruiken van 
zintuigen helpt tegen lusteloosheid. Het horen van muziek 
of de rustgevende stem van een vriendin bijvoorbeeld. 
Maar ook het voelen van iets glads, het zien van de kleuren 
geel en oranje en het ruiken en proeven van sinaasappel of 
pepermunt. Al die dingen zorgen ervoor dat uw alertheid 
toeneemt, stress minder wordt en dat u in een beter humeur 
komt! Bron: womenshealthmagazine.com

Aanbiedingen zijn geldig 
voor leden t/m 31 maart 2016

Kom naar de demodagen op 22 en 24 maart

Nu 
slechts 

€ 2.995,- 



4

Voorjaarskriebels! 

thema

Het is maart en de winter is voorbij. Veel mensen 
krijgen zin om de handen uit de mouwen te 
steken. In huis of erbuiten. Waardoor worden 
die voorjaarskriebels veroorzaakt? 

Dat we net als veel dieren in maart uit onze win-
terslaap wakker worden, heeft alles te maken met de 
werking van de zon. In de wintermaanden is het lang 
donker en dat merkt ons gestel. We krijgen te weinig 
zonlicht en daardoor ontstaat langzaam maar zeker een 
tekort aan vitamine D. Van de eerste lentestralen op je 
huid kun je intens genieten. Na de vaak wat sombere 
winter is het voorjaar met al z’n prille kleuren meer dan 
welkom. Maar het geluksgevoel ontstaat ook doordat 
zonlicht de huid vitamine D laat aanmaken. Dat zorgt 
voor de aanmaak van serotonine (een tekort ervan 
maakt je neerslachtig), maakt dat het brein actiever 
wordt en het heeft een positieve werking op de spieren.

GENIETEN
Vandaar die kriebels! We krijgen zin om een kast 

uit te mesten, dat oude bed eens te vervangen door 
een nieuwe, grote schoonmaak te houden en de tuin 
aan kant te maken. En als we dat achter de rug hebben, 
gaan we eropuit om heerlijk te genieten van al dat 
ontluikend groen. 

Aan de slag in en om het huis

Aanbiedingen geldig voor leden t/m 31 maart 2016 

 Fijn naar buiten!

Kom naar de 
demonstratie-

dagen op 22 en 
24 maart

Zorgsaam: 
de rollator-
specialist in 

uw regio. 

Rollator Athlon 
Carbon Zwart

Sterk en licht

Actieprijs € 399,-
Ledenprijs € 449,-

Niet-ledenprijs € 499,-

Rollator GoGo 3 
Blauw

Voordelige keuze

Actieprijs € 69,-
Ledenprijs € 84,95

Niet-ledenprijs € 99,99

Rollator Ronto XXL
Draagt tot 220 kg

Actieprijs € 325,-
Ledenprijs € 350,-

Niet-ledenprijs € 379,-

Rolstoel Ecotec 
45 cm

Betaalbaar en compleet

Actieprijs € 169,-
Ledenprijs € 179,-

Niet-ledenprijs € 189,-

Rollator Topro 
Troja 2G Basic

Makkelijk inklapbaar

Actieprijs € 259,-
Ledenprijs € 289,-

Niet-ledenprijs € 312,-

Hoog-laagbed 
Happy Day

Actieprijs € 1.195,- 
(incl. bezorging en 

plaatsing)
(Ledenprijs € 1.299,-
Niet-leden € 1.750,-)

Kwaliteitsmatras 
Deron 

Matras Prestige Fullcare

Actieprijs € 329,-
(Ledenprijs € 369,-

Niet-leden € 419,95)

Matrasreiniging
Door partner Slaap 

Happy. Uw oude 
matras weer als nieuw: 

schoon en fris!
www.slaaphappy.nl

Tuinonderhoud
U hebt een 

professional voor
€ 17,- per uur

M
at

ra
ss

en verkrijgbaar vanaf € 369,-

Combinatie-
aanbieding voor 

leden: Hoog-
laagbed Happy Day 
met matras Prestige 

Fullcare: € 1.495,-

Huishoudelijke 
hulp

Minimaal 2 uur 
aaneengesloten
€ 17,- per uur
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dichtbij

SIMONE BINKHORST 
SCHAKELDE ZORGSAAM IN

‘Je hoeft 
ze niets 
te vertellen, 
dat is zo 
heerlijk’ 

Haar kinderen en kleinkinderen 
wonen in het buitenland, broers en 
zussen heeft ze niet en dan wordt ze 
ziek. ‘Gelukkig heb ik fantastische 
buren. Maar dat mijn zoon een week 
overkwam uit Canada, vond ik gewel-
dig.’ 

Simone Binkhorst (68) is een posi-
tief mens. Die positieve instelling had 
ze ook toen ze twee keer in het zieken-
huis terechtkwam. Eerst met hart-
klachten en later met een longembolie. 
‘Ik werd ineens zo benauwd’, vertelt 
ze daarover. ‘Ik belde de huisartsen-
post, want dat er iets goed fout zat, 
was me wel duidelijk. Daarna belde 
ik de buren, of ze even bij me wilden 
komen zitten. Ze kwamen meteen. Een 
longembolie is geen lolletje, maar het 
is onder controle nu.’ 

ZORG REGELEN
In een klap had de zeer zelfstan-

dige dame op diverse gebieden hulp 
nodig. Gelukkig tijdelijk, maar toch. 
Hoe regel je dat als je kinderen ver weg 
wonen en je geen familie of vrienden 
in de buurt hebt wonen? Gelukkig 
kwam haar jongste zoon uit Canada 
over toen ze uit het ziekenhuis thuis-
kwam. Lachend: ‘Toen hij aan z’n baas 
vertelde dat ik in het ziekenhuis lag, 
had de man gevraagd waarom hij dan 

nog daar was. Hij heeft een week vrij 
genomen om bij me te zijn. Dat was 
heel erg fijn. Hij ging rustig z’n gang, 
deed de boodschappen, bracht tussen 
de bedrijven door m’n administratie 
op orde en hij bracht een flesje wijn bij 
de buren om ze te bedanken.’ 

Maar ja, hij moest weer terug 
natuurlijk. Simone is iemand die de 
dingen het liefst zelf regelt en aanpakt. 
In het begin kreeg ze thuiszorg. Het 
afhankelijk zijn daarvan is haar niet 
erg bevallen. ‘De ene keer stonden ze 
om acht uur voor de deur, de andere 
dag zat ik om een uur nog in mijn 
nachtjapon!’ Maar over de zorg in het 
ziekenhuis is ze meer dan tevreden. ‘De 
toewijding van de verpleegkundigen, 
en het geduld! Terwijl ze het zo druk 
hebben. Ik vind het fantastisch.’ 

ALLERAARDIGST
Simone woont in een comfortabel 

en ruim huis met een tuin. Die tuin 
wordt onderhouden door iemand die 
ze via Zorgsaam heeft geregeld. ‘Ook al 
een 65-plusser, maar sterk!’ En toen ze 
in de periode na de ziekenhuisopname 
weinig waard was, belde ze Zorgsaam 
voor huishoudelijke hulp. ‘Ze waren 
alleraardigst. Er stond meteen iemand 
klaar. Toen de hulp de eerste keer 
kwam, had ik net allerlei mensen over 

de vloer. Maar ze ging 
gewoon een emmer 
zoeken en ging stilletjes 
haar gang. Dat vind ik 
heerlijk, dat het ervaren 
mensen zijn. Je hoeft ze 
niets te vertellen.’ 

Ondertussen 
is Simone weer steeds meer 
dingen zelf gaan oppakken. ‘Ik 
ben positief ingesteld en geniet 
ervan thuis te zijn, met mensen 
af te spreken. Ik moet er eerlijk 
gezegd niet aan denken dat er 
allerlei mensen voor mij moeten 
zorgen of ik voor hen. Toch denk 
ik nu wel meer na over de rest 
van mijn leven. Zal ik hier blijven 
wonen of me toch in Canada ves-
tigen? We hebben daar als gezin 
in het verleden 23 jaar gewoond 
en ik heb er nog vrienden. Het is niet 
ondenkbaar dat mijn oudste zoon, die 
nu in Korea woont, daar in de toe-
komst ook weer gaat wonen. 

In de afgelopen periode heb ik 
ontdekt dat het fijn is wat dichter bij 
de kinderen te zijn. Ik ben enig kind, 
dus alles wat mij echt bindt, bevindt 
zich in Canada. En hoewel we heel wat 
bellen en skypen en ze regelmatig naar 
Nederland komen, gaat er niets boven 
fysiek contact. Dus wie weet!  
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Ook tijdelijk 
of permanent 
huishoudelijke hulp of 
een tuinman inhuren 
via Zorgsaam? 
Voor € 17,- per uur 
hebt u een ervaren en 
betrouwbare kracht. 
Neem contact op met 
onze klantenservice: 
088 – 588 98 58.

Simone Binkhorst is voor-
malig wijkverpleegkundige. 
Ze woonde 23 jaar met haar 
gezin in Canada. Na haar 
scheiding keerde ze terug 
naar Nederland. Ze heeft 
twee zoons en drie klein-
dochters
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Veelzijdig. Flexibel Bosvelt & Haisch.

Bitumineuze dakbedekkingDakreiniging en Coating

GRATIS dakinspectie
Mocht u twijfels hebben of uw dak

aan vervanging toe is of dat het
renoveren van enkele onderdelen

volstaat? Bel ons gerust!

AANBIEDING
voor dakreiniging en coating

Reiniging € 10,- m2

Reiniging+Coating 
€ 20,- m2

Geldig t/m 31-3-2016

Heeft u een plat of hellend dak waar is gekozen
voor een bitumineuze dakbedekking. Een
bitumineuze dakbedekking gaat normaal

gesproken 20 jaar mee en zal dan vervangen
moeten worden. Helaas komt het in de praktijk 

voor dat er veel langer mee gewacht wordt.
Laat uw dak dus tijdig inspecteren en voorkom

problemen!

Dakreiniging en impregneren voor behoud van
uw dak. Dakpannen worden het hele jaar door

blootgesteld aan allerlei weersomstandigheden.
Hierdoor gaan de dakpannen op den duur 

verweren en kan er schade ontstaan.

Bosvelt & Haisch Isolatietechniek
Malkenschotenhof 27, Apeldoorn
Tel.: 06 - 524 30 373
www.hbisolatietechniek.nl

Ik, kies voor Wonen met een Plus
Een eigen, vertrouwde plek om te wonen; ingericht volgens uw eigen wensen, 

met alle gemak dat daarbij hoort. Dat is Wonen met een Plus. U heeft een eigen 

appartement met gezelligheid en verzorging vlak in de buurt.

 

Dus heeft u geen indicatie voor een woonzorgcentrum? Of richt u liever uw zorg 

in zoals u het wilt? Dan is Wonen met een Plus echt iets voor u, bijvoorbeeld in 

de rustige en ruime woonzorgcentra De Veenkamp, De Matenhof of Avondzon. 

We vertellen u graag meer in een persoonlijk gesprek. Maak eenvoudig 
een afspraak via De Zorglijn: 0800 - 0604 (gratis).

www.degoedezorg.nl

Knip deze advertentie uit en kom in maart 2016 naar de 
showroom van Zorgsaam in Apeldoorn 

U ontvangt bij aanschaf van een nieuwe AfiScooter 
model C GRATIS een stokhouder!

Deze actie is alleen geldig in maart 2016 in de winkel van Zorgsaam.

www.prestonability.com 
info@prestonability.com 

tel. 036 53 53 580

DOGE MODULAIR

DOGE TURNO

DOGE BELLINO

Met een stoel uit de Doge Collection haalt u optimaal 
zitcomfort in huis. Al ruim 25 jaar ontwikkelt Doge 

eigentijdse sta-op en trippelstoelen. 
Oer-Hollandse kwaliteit, desgewenst geheel op maat 

gemaakt en afgestemd op 

uw persoonlijke smaak en interieur.

www.doge-collection.nl
Kom in maart 2016

naar de winkel van Zorgsaam en 
ontvang bij de aankoop van een Doge 

Sta-op / Relax fauteuil een 

gratis nekkussen.

CHOOSE YOUR COMFORT

Regentesselaan 2, Apeldoorn • tel. 055 – 588 98 58

info@zorgsaam.nl • www.zorgsaam.nl

De nieuwe 
zomercollectie 
is binnen!
Dames zomerpantalon  
met elastische 
comfortbanden
• Groot draagcomfort
•  Verkrijgbaar in diverse  

kleuren
• Makkelijk te wassen
• Kreukvrij

Nu ook 
verkrijgbaar in 
herenmodel! 

Actieprijs 
€ 39,95    

Actieprijzen geldig voor leden t/m 31 maart 2016

Actieprijs 
€ 34,95    
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‘We lagen lachend 
op de grond voor het 
keukenkastje’

SINY BINSMA (80): ‘Als je zelf nog spijker in de muur 
kunt slaan, is het fijn dat er mensen zijn die je af en toe 
helpen. Daarom heb ik bij de klussendienst van Zorgsaam 
aangeklopt. Rein Lodewijk is hier nu een paar keer geweest 
en heeft zich van zijn handigste kant laten zien. Van een 
klemmend raam tot een haperende deurbel. Alles repareert 
hij in korte tijd. En ondertussen kletsen we over onze kinde-
ren en kleinkinderen. Dat maakt het ook heel gezellig.

Ik help weleens mee als het nodig is. Even met de 
stofzuiger erbij tijdens het boren, of met een zaklantaarn in 
het keukenkastje schijnen als er een kraan aan vervanging 
toe is. Je had ons toen eens moeten zien. We lagen allebei 
lachend op de grond voor het kastje. Meneer Lodewijk krab-
de de kitrand weg en ik scheen hem bij. Dat was vast een 
prachtig plaatje.

Om een nieuwe kraan te kopen, is hij samen met mijn 
man naar de winkel gegaan. Mooi vond ik dat. Mijn man 
heeft Parkinson en kan dat zelf allemaal niet meer. Ze heb-
ben er samen gewoon een uitje van gemaakt. Als we nog 
eens een wat klussen hebben, dan vraag ik zeker weer naar 
meneer Lodewijk. We kennen elkaar inmiddels behoorlijk 
goed en dat geeft een vertrouwd gevoel.’ 

goed geregeld

Ook de klussendienst 
inschakelen?  

Voor € 17,- per uur 
krijgt u een uitstekend 

gekwalificeerde 
en door Zorgsaam 
gescreende kracht. 

Neem contact op met 
de Klantenservice,  

055 – 588 98 58.

Niet iedereen is handig met een hamer. 
Om maar te zwijgen van een boor! 
In zulke situaties belt u gewoon de 
klussendienst van Zorgsaam. 

‘Ik hou wel van 
een beetje humor 
tijdens het werk’

REIN LODEWIJK (71): ‘Een knutselaar noem ik 
mezelf. Dat heb ik van mijn opa geërfd. Wat zijn ogen 
zagen, maakten zijn handen. Nou, dat heb ik al op 
jonge leeftijd van hem overgenomen. Ik ben altijd met 
gereedschap in de weer. Na mijn pensionering heb 
ik me daarom voor de klussendienst aangemeld. Elke 
week help ik wel iemand in of om het huis. 

Als Zorgsaam belt voor een opdracht, neem ik 
altijd snel contact op met de mensen die een klusjes-
man nodig hebben. Daar ben ik heel stipt in. Een dag 
wachten kan namelijk heel lang zijn als je zit te wach-
ten op hulp. Ik maak dan een afspraak wanneer ik 
langs kom om te kijken wat er moet gebeuren. Daarna 
haal ik mijn gereedschap en ga ik aan de slag. Vaak 
sparen mensen een aantal klussen op, zodat ik die in 
een keer kan doen.

Ik hou wel van een beetje gezelligheid en humor 
tijdens het werk. In een goede sfeer kun je alles oplos-
sen. Soms leer ik ter plekke hoe ik iets moet repareren, 
zoals de kapotte kraan bij mevrouw Binsma. Ik pak 
alles aan en ga altijd door tot iets goed is. Dat is mijn 
uitdaging.’ 

‘Fijn dat er 
handige 
mensen zijn’ 
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Stuur de oplossing van 
de puzzel en uw naam 

en adresgegevens vóór 15 
april 2016 naar Zorgsaam, 

onder vermelding van 
Puzzel Zorgsaam Krant, 

Regentesselaan 2, 7316 AC 
Apeldoorn of mail deze 

naar info@zorgsaam.nl. 

De 1e prijs voor het kruiswoordraadsel in het septembernummer is 
gewonnen door mevrouw Veldwijk in Twello. Zij heeft een waardebon van 
de Zorgsaam winkel ontvangen. Mevrouw Kollenstart uit Apeldoorn won 
de 2e prijs: een LunchDeLuxe-bon voor twee personen. 

1E PRIJS
Mobiele telefoon 

Doro 508 
t.w.v. € 49,95.

KRUISWOORDRAADSEL *****

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

Aanmelden via 
www.zorgsaam.nl, bel met 
onze Klantenservice of kom 
langs in de Zorgsaam winkel. 

Ook prof iteert u onder andere van:  

•  gratis uitleen van krukken en rollators:  

(exclusief voor leden, maximaal zes weken);

•  prijsvoordeel in de winkel; 

•  collectief voordeel op zorgverzekeringen.

Voor € 21,95 per huishouden per 
jaar kunnen leden van Zorgsaam 
rekenen op een persoonlijk en 
deskundig advies op het gebied 
van zorg, welzijn en gezondheid. 

word nu lid!

 De eerste
 20 nieuwe leden 

ontvangen 
bovendien een gratis 

nekrolkussen 
t.w.v. € 29,-

Marion: ‘Comfortabel zitten is een 
wens van veel van onze klanten. De 
relaxfauteuils en sta-op-stoelen van 
Doge worden op maat en qua uitvoering 
volledig naar uw wens gemaakt. Een 
persoonlijk advies aan huis is mogelijk!’ 

De verkoper adviseert
21e jaargang nummer 1

maart 2016  

De Zorgsaam Krant is een 

uitgave van Kruisvereniging 

Zorgsaam. Hij wordt in de 

gemeente Apeldoorn en 

omliggende gemeenten 

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. 

Adres: 
Regentesselaan 2 

7316 AC Apeldoorn

info@zorgsaam.nl

www.zorgsaam.nl

Redactie: 
Zorgsaam (Mariska 

Hurenkamp-Teunissen) 

Realisatie: 
Jeanet van der Linden, 

eindredactie & tekst, 

www.jeanetvanderlinden.nl 

Grafisch ontwerp: 
TinekeWerkt.nl 

Druk: 
Senefelder Misset, 

Doetinchem. 

Lithografie:
Willem Grafische 

Bewerkingen, Halle

Contributie: De jaarlijkse 

contributie bedraagt € 21,95 

(via automatische incasso). 

Opzeggen kan uitsluitend 

schriftelijk/via e-mail voor 1 

november van het lopende 

jaar en onder vermelding van 

uw lidmaatschapsnummer. 

De opzegging is definitief 

nadat u een schriftelijke be-

vestiging hebt ontvangen. 

Niets uit deze uitgave mag 

worden verveelvoudigd 

zonder voorafgaande 

toestemming 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 aan voor onze 
digitale nieuwsbrief op onze 

website.
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horizontaal
1 trip 5 plaats in Noord-Brabant 8 buitenste bast van 
noten 9 buis 10 delicaat 11 evenzo 14 deel van Europa 
17 schriftelijk stuk 19 pauper 21 theoretische 
drukeenheid 22 wielerploeg 24 slee 25 hoogste 
maatschappelijke stand 28 appelwijn 29 bladwijzer 
30 doen zakken 32 persoonlijk voornaamwoord 
33 eigenaar van een zaak 34 televisiestation 36 Duitse 
keizer 38 boom 39 gondelwedstrijd 42 dwaas 
43 onbewerkt 45 droog van wijn 46 reclameleus 
47 sluw 48 gemalen graan.

verticaal
1 bedorven 2 stroomgeleider 3 rivier in Frankrijk 
4 gedorste halmen 5 Europeaan 6 spies 7 specerij 
12 edelsteen 13 deel van een toetsenbord 
15 slotwoord 16 tweede examen 18 ministerraad 
20 donkerrode kleur 22 kleur 23 bijgenaamd 26 beroep 
27 ogenblik van rust 31 vulkanisch product 32 masker 
35 onbezet 37 baanvak 38 oefentijd 40 deel van een 
ceintuur 41 openbaar vervoermiddel 42 volksoploop 
44 wens.

Kruiswoord
Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de 

gelijkgenummerde vakjes van de oplossingsbalk.
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Als u zich nu aanmeldt, maakt u kans op 
een SimPhone t.w.v. € 249,-.

2E PRIJS
Voorjaarsshoppen bij 
Intratuin met deze bon 
t.w.v. € 35,-.

Kom proefzitten op 22 en 24 maart. 
10% ledenkorting op alle overige Doge-stoelen (uitgezonderd aanbiedingen). 

Doge Bellino 
Compact

Sta-op-stoel met drie 
motoren 

Actieprijs * € 1.499,- 
Ledenprijs € 1.699,-

Niet-ledenprijs € 2.049,-

Doge Turno 
Uniek: sta-op-stoel met 

draaiplateau.
Actieprijs * € 2.599,-

Ledenprijs € 2.999,-
Niet-ledenprijs € 3.349,-

Sta-op-stoel/
relaxfauteuil Inge

Voordelige keuze! 
Standaarduitvoering in 
twee lederlookkleuren
Actieprijs € 699,-

Niet-ledenprijs € 850,-
Ledenprijs € 750,-

*prijs is afhankelijk van maat, stof en speciale wensen

Van harte
gefeliciteerd!

horizontaal
1 trip 5 plaats in Noord-Brabant 8 buitenste bast van 
noten 9 buis 10 delicaat 11 evenzo 14 deel van Europa 17 
schriftelijk stuk 19 pauper 21 theoretische drukeenheid 
22 wielerploeg 24 slee 25 hoogste maatschappelijke 
stand 28 appelwijn 29 bladwijzer 30 doen zakken 32 
persoonlijk voornaamwoord 33 eigenaar van een zaak 
34 televisiestation 36 Duitse keizer 38 boom 39 gondel-
wedstrijd 42 dwaas 43 onbewerkt 45 droog van wijn 46 
reclameleus 47 sluw 48 gemalen graan.
 
verticaal
1 bedorven 2 stroomgeleider 3 rivier in Frankrijk 4 gedor-
ste halmen 5 Europeaan 6 spies 7 specerij 12 edelsteen 
13 deel van een toetsenbord 15 slotwoord 16 tweede 
examen 18 ministerraad 20 donkerrode kleur 22 kleur 23 
bijgenaamd 26 beroep 27 ogenblik van rust 31 vulkanisch 
product 32 masker 35 onbezet 37 baanvak 38 oefentijd 
40 deel van een ceintuur 41 openbaar vervoermiddel 42 
volksoploop 44 wens.

Aanbiedingen zijn geldig voor leden t/m 31 maart 2016


