
Kruiswoordpuzzel
 
► Vul het kruiswoordraadsel in. Met de letters in de  
gekleurde vakjes kan je het winnende woord vormen. 

een Tunturi   
hometrainer F 20 

Zo doe je mee 
Surf naar www.thuiszorgwinkel.be/puzzel om online deel te nemen. Wie zich 
daar inschrijft op onze nieuwsbrief krijgt een extra kans voor de schiftingsvraag.

Of stuur je antwoord met je naam, e-mail en telefoonnummer, in een gefrankeer-
de omslag naar Thuiszorgwinkel: Puzzel, Generaal de Wittelaan 4, 2800 Mechelen.
De winnaar wordt persoonlijk verwittigd.

Het gevonden woord: ...............................................................................................

Schiftingsvraag: Hoeveel deelnemers gaan er zijn voor deze wedstrijd tussen 
01/09/2019 en 08/12/2019? ........................................................................................

Naam: ........................................................................................................................

Adres:  ........................................................................................................................

E-mail: .......................................................................................................................

Telefoonnummer: ......................................................................................................

Puzzel
& WIN

Met een Tunturi hometrainer 
F20 train je op eigen tempo je 
beenspieren, en hou je je lichaam fit. 
Ideaal als je in je eigen woonkamer 
wil fitnessen. 

En de winnaar is ...
Werner Bruneel uit Bavikhove

Proficiat met je comfortmatras. 
Het antwoord was “tevreden”  
en op de schiftingsvraag 
        702 deelnemers.1
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VERTICAAL
Je zithouding verandert continu als je hierop zit. 
Via onze webshop bieden we meer dan 10.000 producten ... 
aan.
Merk van natuurlijke make-up met mineralen.
Hou bij het slapen rekening met de ... van je rug. 
... vermijden is heel belangrijk als je veel ligt en zit. 
Je conditie voor je operatie bepaalt mee hoelang je ... duurt.
Een ... dragen zorgt voor een voortdurende steun in de rug.

HORIZONTAAL
Met dit draaisysteem voorkom je doorligwonden.
In deze gemeente produceert Revilax zijn zetels.
Een jas met een .... ritssluiting kan je met één hand sluiten.
Met dit toestel hef je iemand in en uit bed.
Naam van een gamma antidecubituskussens en -matrassen.
Wees jezelf met een modieuze ..., muts of hoofddoek.
Met handige ... op je smartphone communiceer je met  
je hoorapparaat.
Fitnesstoestel dat je met water moet vullen. 
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