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soepele hoge energie-zool die druk 
op gewrichten en rug vermindert

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

een crosstrainer 

TIZ WEDSTRIJD

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 
01/09/2018 en 07/12/2018? ........................................................................................

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

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

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

Telefoonnummer: ......................................................................................................
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Deze crosstrainer draait soepel 
rond en vormt geen zware belasting 
voor je gewrichten. Je traint 
tegelijkertijd spiergroepen in je 
boven- en onderlichaam. 

En de winnaar is ...
Antonia Aerts uit Edegem

Proficiat met  
je relaxzetel  
op maat. 
Het antwoord op de  
puzzel was “reiskoffer” 
en op de schiftingsvraag 
1514 deelnemers.

VERTICAAL
Met deze brillen bescherm je je ogen tegen blauw licht.
Hiermee train je tegelijkertijd je armen en je benen.
Ondersteun je borstprothese met een ...
Een ... is verkrijgbaar met en zonder elektromotor.
... is een vereniging voor mannen met prostaatkanker.
In een CM-zorgverblijf kan je ...  
Steun vrouwen met borstkanker en draag een roos ... 

HORIZONTAAL
... kan je preventief opsporen met een venoscan.
... op rust.
Hoesten en niezen zetten extra druk op de ...
Het zorgverblijf Nivezé ligt in ...
Comfortabel zitten en liggen doe je in ...
Deze winkel vind je vanaf 15 oktober op een nieuw adres. 
... houdt rekening met de vorm van je lichaam,  
je veiligheid en algemene gezondheid. 
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