
Heerlijk in bad bij De Zonnehof
De Gemakswinkel van TIB Boerema aan de Middelhosterweg (Haren) is de eerste stap op weg naar comfor-
tabel ouder worden. De winkel levert allerlei snufjes, waardoor het mogelijk wordt om langer zelfstandig 
te wonen. Twee eye-catchers zijn het vermelden waard. Het zitbad met een handig toegangsdeurtje, zodat u 
niet over de hoge badrand hoeft in te stappen en het toilet met onderdouche, zodat u tijdens de toiletgang 
geen moeilijke bewegingen moet maken. Beide kunt u uitproberen in De Zonnehof aan de Nesciolaan te 
Haren.
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In de Consumentenbond test 
voor CV-ketels zijn 15 CV-Ketels 
in de HR++ Combiklasse getest. 
Wat blijkt? De ATAG A244EC is de 
zuinigste en beste CV-Ketel! Goed 
voor het milieu en goed voor uw 
portemonnee!

Al vanaf €999,-

De  atag cv-ketel
als beste getest!
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Mooie samenwerking! Wie het wil proberen kan bellen 
met de Zonnehof in Haren voor het maken van een 
afspraak: 050-5346644.

In het zorgcentrum voor oude-
ren, De Zonnehof in Haren, is een 
mooi voorbeeld te vinden van sa-
menwerking tussen bedrijfsleven 
en zorg. Eigenaar Jaap Boerema 
van installatiebureau TIB in Ha-
ren heeft tegen sterk gereduceer-
de kosten een comfortabele bad-
kamer in de Zonnehof voorzien 
van een instapbad en een toilet 
met onderdouche. Bewoners en 
ouderen die niet in Zonnehof wo-
nen kunnen gebruikmaken van de 
badkamer. Maar ook klanten van 
Boerema die deze producten wel 
eens willen uitproberen, kunnen 
daarvoor in De Zonnehof terecht. 
Een win-win situatie. Het instap-
bad maakt het mogelijk voor min-
der mobiele mensen (vaak oude-
ren) om toch te genieten van een 
weldadig bad. De kuip is voorzien 

van een deur, zodat men niet over 
de hoge badrand heen moet stap-
pen. Voorts is het geen ligbad 
(overeind komen is dan het pro-
bleem) maar een zitbad. Naast het 
bad is een alarmbel, zodat zorg al-
tijd dichtbij is.

Zonnehof blij
Locatiehoofd Lucy Kraster: “We 
zijn blij met deze samenwerking, 
omdat we nu ook onze bewoners 
geregeld kunnen laten genieten 
van een warm bad. Desgewenst 
met lekker badolie erin, mu-
ziekje erbij.” Voor de Zonnehof 
heeft de badkamer nog een extra  

dimensie. Lucy Kraster: “We kun-
nen de badkamer ook aanbieden 
aan mensen die hier niet wonen, 
maar elders in Haren. Vaak heeft 
men wel een douche, maar geen 
aangepast bad.”
Voor Jaap Boerema is het ook 
een interessant project. Hij heeft 
aan de Middelhorsterweg een 
Gemakswinkel waar veel oude-
ren komen kijken hoe ze het le-
ven thuis comfortabeler kunnen 
maken. “Daar kun je moeilijk 
een bad laten uitproberen en dat 
geldt ook voor het toilet met on-
derdouche en föhn. Die mensen 
kan ik nu naar de Zonnehof ver-
wijzen, waar ze het gratis mogen 
uittesten. Dan kunnen ze daarna 
besluiten of ze het thuis willen la-
ten installeren.”

Jaap Boerema: “Probeer 
zo’n instapbad eens op uw

 gemak uit.”


