
ONTDEK EN ERVAAR
IN HET BELEEFHUIS!

Hoe is het om ouder te worden en wat kunt u zelf doen om veilig 

en comfortabel te blijven wonen in uw eigen vertrouwde woning? 

Ontdek met verschillende routes welke hulpmiddelen u zelf kunt 

aanschaffen om het wonen en leven veiliger, maar vooral ook 

makkelijker te maken.

Mevrouw Peeters (72 jaar)
“In het Beleefhuis deed ik 
handige ideeën op waardoor 
mijn man en ik toch ’s avonds 
als het donker is weer de 
deur open durven te doen.”

In het Beleefhuis kunt u op een laagdrempelige 

manier woningaanpassingen uitproberen en 

meteen ervaren of het iets voor u is. Enthousiast 

geworden? De meeste producten kunt u gewoon 

kopen bij de bouwmarkt. 

Alle producten worden gepresenteerd in een 

reguliere gezinswoning. Hierdoor komt de situatie 

in het Beleefhuis zo veel mogelijk overeen met 

uw eigen huis. Wist u dat u met een paar kleine 

aanpassingen uw veiligheid rondom brand en 

inbraak in huis al vergroot? 

BELEEFHUIS



Maar we hebben ook praktische 

oplossingen om vallen tegen te gaan. 

Nieuwsgierig wat er nog meer te 

koop is? Bezoek dan ons Beleefhuis in 

Assen!

Openingstijden
Het Beleefhuis is geopend op 

maandag, dinsdag en donderdag 

van 9.00 tot 16.30 uur. Tijdens 

deze dagen kunt u zonder afspraak 

en kosteloos binnenlopen aan de 

Zwartwatersweg 155 in Assen. 

Er zijn gespecialiseerde medewerkers 

aanwezig om u te adviseren, rond te 

leiden door de woning en uw vragen 

te beantwoorden.

Meneer De Vries (83 jaar)
“Zo fi jn dat ik nu iets heb gevonden, 
waardoor het traplopen een stuk 
soepeler gaat!”

Mevrouw De Jonge (92 jaar)
“Als je - zoals ik - regelmatig dingen 
vergeet, dan kan een geheugensteuntje 
in het huishouden hier en daar best 
helpen. Mooi dat het Beleefhuis me 
hierbij kon helpen.”  

Het Beleefhuis is een 
initiatief van:

Mede mogelijk gemaakt door:

OPENINGSTIJDEN

EN ADRES

Maandag 9.00 tot 16.30 uur

Dinsdag 9.00 tot 16.30 uur

Donderdag 9.00 tot 16.30 uur

Zwartwatersweg 155 

Assen

ledenvereniging


