
 

 

 

     

                                            
                

                         NIEUWSBRIEF          Februari 2017 

 

 

      

 
 

Voor u als onze nieuwsbrieflezer ook in februari weer tal van leuke nieuwtjes. Actie om douchevloeren zelf anti 
slip te maken bijvoorbeeld. Of een handig hulpmiddel om de auto in en uit te kunnen stappen. Volgt u ons al 
op facebook? Ook daar treft u dan regelmatig leuke nieuwtjes van en over ons. Donderdag 2 maart is er een 
informatiemiddag in Oostloorn van 15:00-16:00 uur. Ook hierover meer in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier! 
 

 
  

 
Gladde douchevloer? 

 

Lodewijk Antislip Tegelspray is de eerste echt eenvoudige doe het zelf oplossing om gladde tegels stroef te 
maken. Iedereen kan het eenvoudig zelf aanbrengen en de werking is voor jaren.  
 
Introductieaanbod 
Sinds kort is de Lodewijk Tegelspray ook voor u, als klant van Zorgpunt Hardenberg verkrijgbaar in een 
handige doe-het-zelf flacon. U kunt nu gebruik maken van een heel mooi introductieaanbod om zelf uw 
badkamervloer veilig te maken. Lodewijk Tegelspray is verkrijgbaar in twee maten; 500 ml t.b.v. uw volledige 
badkamer (6-8 m2) en 100 ml t.b.v. uw inloopdouche (tot 2 m2). 
  
            Lodewijk Tegelspray – volledige badkamer 
Een professionele behandeling kost normaal gesproken €395. De doe-het-zelf flacon van 500 ml kost u nu 
slechts €75 
  
            Lodewijk Tegelspray – inloopdouche 
Een professionele behandeling kost normaal gesproken €295. De doe-het-zelf flacon van 100 ml kost u nu 
slechts €30 
  
Heeft u liever dat wij de oplossing voor u aanbrengen of komt u er toch niet helemaal uit? Voor een meerprijs 
van slechts  €79,00 komen wij de Tegelspray persoonlijk bij u aanbrengen. U kunt hiervoor contact opnemen 
met Zorgpunt Hardenberg. 
 

 
 

                                                         “Uw zorghulpmiddelenspecialist” 

 

 

                                                         

 

                                                         



 
 

 
Sta op stoel “BOSTON” 

 

Zorgpunt Hardenberg heeft een prachtige sta op stoel in het assortiment. De “Boston”. Binnen 6 weken 
leverbaar in de maten Small, Medium en Large. In onze winkel hebben we de verschillende maten staan en 
ook diverse uitvoeringen. Zo kunt u passen welke stoel bij u past en bespreken we samen de diverse 
mogelijkheden. Zoals de stofkeuze, bediening, rugkussen en andere opties. Komt u binnenkort kijken? 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Glad buiten? 
  

IJsspikes onder uw schoenen NU € 3,95 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

                                                                                       

                                                         

                                                         

                                                         



 
 

Wij hebben spectaculaire kortingen op nieuwe scootmobielen! 
 

EN..... Binnenkort wordt ons assortiment uitgebreid met een prachtige lijn 
scootmobielen! Van klein tot groot, langzaam tot snel, en twee-persoons! 

 
Dus hou de website, Facebook en de komende nieuwsbrieven in de gaten! 

 

 
    
 

Bezoekt u ook eens de website www.zorgpunthardenberg.nl om al onze producten te bekijken. 
 

 
 

NIEUW en binnenkort verkrijgbaar bij Zorgpunt Hardenberg (nu al te bestellen) 
 
De RiJe Cup: 
  
De RiJe Cup is een speciale drinkbeker voor mensen met ernstige slikproblemen (dysfagie) en 
motorische stoornissen. 
Het is de enige doseerbare drinkbeker waarvan de slokgrootte instelbaar is. Maakt veilig zelfstandig 
drinken weer mogelijk! 
Het gepatenteerde slokregulatie-systeem zorgt ervoor dat de van te voren ingestelde hoeveelheid 
vloeistof vrijgegeven wordt in de beker. 
Als de portie uit de beker gedronken is en de beker wordt weer rechtop gezet, dan vult de beker zich 
vervolgens weer binnen 2-3 seconden. 

 Ook te gebruiken met een rietje 
 Grote ergonomische handgrepen voor een goede grip. 
 Instelbare slokgrootte van 3 tot 15 ml. 
 Neusuitsparing zodat u kunt drinken zonder uw hoofd achterover te kantelen. 
 Geschikt voor koude en warme dranken (tot 32°C). 
 Verkrijgbaar in twee kleuren. 
 PRIJS € 49,95 

 

  
 

 
 

                                                         

 

http://www.zorgpunthardenberg.nl/


Presentaties/markten 2017 
 

 17 februari presentatie Buurtkamer Sibculo 15:00 uur 
 2 maart informatiebijeenkomst aantrekhulpen bij steunkousen. Zorgcentrum Oostloorn 15:00-16:00  

ZIE HIERVOOR DE LAATSTE BLADZIJDE VAN DEZE NIEUWSBRIEF! 
 

Bent u bezig met de invulling van 2017 voor uw vereniging, buurtkamer of ouderenbond neem dan gerust 
eens contact met ons op over de mogelijkheden. 

Thuisdemonstraties stoelen en scootmobielen 
 

Wij komen graag bij u thuis voor het geven van een demonstratie van sta-op-stoelen of scootmobielen zodat u 
deze in eigen omgeving vrijblijvend kunt proberen. 
 

Bel ons voor een afspraak. 

Openingstijden  
 

Maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur  
Zaterdag 09.00 – 14.00 uur    
 

Ons adres:  
Zorgpunt Hardenberg, Kollergang 9a, 7773 NG Hardenberg  
Telefoonnummer 0523-680 569  
 

Email: info@zorgpunthardenberg.nl        Website: www.zorgpunthardenberg.nl 
 
Volg ons ook op Twitter            en Facebook                voor de laatste nieuwtjes. 
 
U kunt bij ons gratis parkeren!!  

Dealer en onderhoud van 45-km auto’s  
 

Afgekeurd voor uw personenautorijbewijs? U behoudt dan wel uw AM- 
rijbewijs, waarmee u een 45 km-auto mag besturen.  
 

Kom voor meer informatie naar Minicar Center Hardenberg,  
u vindt ons in hetzelfde pand als Zorgpunt Hardenberg.                                       0523-680 607 
                Kollergang 9a, Hardenberg 
De koffie staat altijd klaar!              www.minicarcenter.nl 
   
Wilt u in de toekomst onze nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur ons dan een mail en we halen u van de lijst!  
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Uitnodiging informatiebijeenkomst aantrekhulpen bij steunkousen 

 

De hierboven en onder genoemde organisaties organiseren op donderdag 2 maart een 

informatie bijeenkomst rond hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken van steunkousen. 

Het aan- en uittrekken kan nog wel eens lastig zijn. Toch zijn er diverse hulpmiddelen 

waarmee u dit klusje kunt klaren. Doordat u met deze hulpmiddelen zelf kunt bepalen 

wanneer u de steunkousen aan- of uittrekt bent u minder afhankelijk van anderen. U kiest 

met één van deze hulpmiddelen voortaan zelf welk moment u het beste uitkomt. Zoals 

gezegd zijn er diverse hulpmiddelen. Graag leggen we aan u uit hoe deze hulpmiddelen 

werken en demonstreren het gebruik. Deze bijeenkomst is voor iedereen uit Hardenberg en 

omgeving die geïnteresseerd is in het gebruik van hulpmiddelen voor het aan- en uittrekken 

van een steunkous. U kunt dus gerust iemand meenemen. 

 

Datum:  Donderdag 2 maart 

Locatie: Zorgcentrum Oostloorn,  J.C.J van Speykstraat 14 

Tijd:   15.00 – 16.00 uur (inloop vanaf 14.45uur) 

 

U bent van harte welkom! 

Natuurlijk kunt u ook met alle andere vragen op het gebied van zorg en welzijn bij ons 

terecht. Wij helpen u graag en rekenen op uw komst. De bijeenkomst is gratis en u hoeft 

zich niet aan te melden. De koffie/thee staat klaar! 

 

Voor vragen of informatie kunt op contact opnemen met: 

Janine Kelder Buurtzorg: tel. 06-23289813 

Judith Martens Carinova:  tel.06-51995833 (ma-, di-, donderdag) 

 

 

 


