
HULPMIDDELEN 
De markt is bestemd voor jong en oud . 
Er zijn 12 organisaties die adviezen geven over het 
gebruik van hulpmiddelen.
Kom kijken: je zal verbaasd staan wat er is.

INFORMATIE
Informatie over de toegang tot (zorg)voorzieningen 
en de werking van de WMO. Een doolhof van regelingen 
en mogelijkheden. Kom gerust de weg vragen aan ons 
informatieteam. Het informatieteam bestaat uit:

 Welzijn Mensen Werk (WMW)
 Wijkverpleging (ZZWD)
 Naobuur

Geen vervoer? bel NAOBUUR, 
telefoon: 0521-769048 
tijdens openingsuren →

   Maandag 10.00 – 12.00 uur
   Dinsdag 19.00 – 21.00 uur
   Woensdag 14.00 – 16.00 uur
   Donderdag 10.00 – 12.00 uur
   Vrijdag 10.00 – 12.00 uur

Het Informatie- en Contactcentrum Zorg en Welzijn voor de regio
Lesturgeonplein 6, 8381 BX Vledder 

HULPMIDDELEN- EN
INFORMATIEMARKT

Kom zaterdagmorgen 14 april 2018 
naar Naobuur van 09.30 tot 12.30 uur

Vergroot kennis en mogelijkheden en 
maak het leven gemakkelijker 



EHBO 
EHBO is behalve reanimatie ook: wonden verzorgen en 
kneuzingen en verstuikingen behandelen. Hoe dat in zijn 
werk gaat toont de EHBO-afdeling Vledder.

MANTELZORG
Mantelzorgers zorgen voor iemand waar zij een
band mee hebben: familie, buur of goede vriend. 
Contactpunt Mantelzorg Westerveld organiseert
allerlei activiteiten voor mantelzorgers: informatief,
actief of ontspannend van aard.

DUOFIETSEN
Regelmatig zie je de duofietsen in het dorp rijden: 
misschien is het wat voor u?. Kom praten met de 
duofietsers en maak een proefritje.

ROLSTOEL
Bij Naobuur zijn rolstoelen te leen bijvoorbeeld
als je een logee hebt.

THUISZORG 
Een been gebroken of kousen niet meer kunnen 
aantrekken: ICARE weet raad. Op veel gebieden kan 
ICARE advies geven uit de praktijk.

WANDELMAATJES
Samen met iemand of in een groepje wandelen. In dit
project worden vraag en aanbod gekoppeld. Naobuur
in samenwerking met de beweegcoach van de
gemeente Westerveld zetten de “wandelkraam” op
voor de ingang van de bibliotheek.

ROLLATOR 
Deskundig advies van Fysiotherapie Noordwolde
afdeling Vledder. Kom met uw rollator !
Fysiotherapeut geeft persoonlijk advies.

LEZEN
De Bibliotheek geeft informatie over de 
mogelijkheden als lezen moeilijker wordt.

JAAPIE
Jaapie is een beeldscherm dat werkt als hulp-
middel bijvoorbeeld voor contacten met
anderen, maar ook voor domotica-functies bij
huis. Organisatie: Zorg-en service
personenalarmering.

BEWEGEN
Door stijve handen moeite hebben met … bestek, met 
borduren, met …
Drogisterij Annie Koopman heeft hulpmiddelen om 
hierbij te helpen. En nog veel meer …

HOREN
Het onafhankelijk audiologisch instituut Pento
geeft antwoord op vragen over hulpmiddelen om
beter te horen.

HULPHONDEN
De hulp door honden raakt steeds meer bekend. 
Zo zijn er assistent-honden, blindengeleidehonden,
de ADL hulphond, autismehonden en de buddy-
hond. Op de markt is een trainer met hulphond 
aanwezig.


