
- Elk lid mag 1 persoon meenemen 
(familielid of kennis etc.) die dezelfde 
korting ontvangt.

- De korting is niet geldig in combinatie 
met andere (kortings)acties of 
kortingsarrangementen

Voor meer informatie en aanbiedingen over 
kuurcentrum Fontana Resort
Bad Nieuweschans kunt u bellen
Tel: 0597-527777 of de site bezoeken
www.fontanabadnieuweschans.nl

Hoe vraag ik zo’n gemaksdienst aan?

Heel simpel, u belt tijdens kantoortijden met 
telefoonnummer 0597- 452800 en u krijgt één 
van onze vriendelijke medewerkers aan de 
lijn. 
Zij zal u vragen naar uw lidmaatschaps-
nummer; het is handig dat u uw lidmaat-
schapspasje dan bij de hand hebt. 
Vervolgens noteert zij uw aanvraag en wordt 
deze meteen in werking gezet. 
In de meeste gevallen wordt u binnen twee 
werkdagen gebeld voor een afspraak door 
de kapper, pedicure of klussendienst.
Aanvragen voor hulpmiddelen die vóór 15.00 
uur ’s middags ingediend zijn via 
bovenstaand telefoonnummer, worden 
binnen 24 uur afgehandeld.

Oosterlengte

Zorgketen Oosterlengte levert 
verzorgingshuiszorg, thuiszorg, 
verpleeghuiszorg, maaltijdverzorging, 
hulpoproepsysteem, dagbesteding in de 
regio Oost-Groningen. 
Oosterlengte heeft een eigen bedrijfsschool. 
Aan de Venne 114 in Winschoten heeft 
Oosterlengte in samenwerking met 
Medipoint een Winkel en Webshop voor alle 
hulpmiddelen op het gebied van wonen, 
welzijn en mobiliteit.
Oosterlengte verleent gerichte wijkzorg door 
inzet van wijkverpleegkundigen. In de regio 
zijn thuiszorgposten gevestigd. 
Oosterlengte heeft de volgende zorglocaties: 
De Renselheerdt, ‘t Vondelhuys, Old Wolde 
en De Wold-Rank in Winschoten, 
Akkerheem in Bellingwolde,
Nieuw Vredenhoven in Scheemda,
't Hamrik in Nieuwolda, 
De Tjamme in Beerta, 
Het Dokhuis in Oude Pekela en Clockstede 
in Nieuwe Pekela.

Algemene contactgegevens: 

Telefoon (0597) 452800
Postadres: 
Postbus 160, 9670 AD Winschoten
E-mail: ledenservice@oosterlengte.nl
Internet: www.oosterlengte.nl
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Ledenservice Thuiszorg Oosterlengte

Thuiszorg Oosterlengte heeft de Leden-
service in het leven geroepen om iedereen 
van gemaksdiensten te kunnen voorzien of 
financieel voordeel te bezorgen.
Hieronder vindt u in één oogopslag waar u 
gebruik van kunt maken:

Kapper aan huis

De kapper komt bij u aan huis tegen 
gunstige tarieven (inclusief de reiskosten 
voor de kapper) voor:
• knippen 
• permanent (inclusief knippen) 
• watergolf 

Pedicure aan huis

De pedicure komt bij u aan huis. 
U betaalt het normale tarief van de pedicure, 
Tarieven liggen tussen €18,00 en € 30,00 
(afhankelijk van behandeling bijvoorbeeld in 
geval reuma of diabetes).

Tuin, schilder- en klussendienst

U kent het wel, het gras moet er nodig af of 
het schilderijtje moet anders hangen. U heeft 
via onze Ledenservice nu de mogelijkheid 
om dit te laten doen voor een scherp tarief. 
Tarieven zijn verschillend, dit ligt aan het 
type klus dat gedaan moet worden. Onze 
medewerker van de Ledenservice brengt u 
graag in contact met onze gecontracteerde 
klus- en tuindienst, waar u uw specifieke 
wensen kunt bespreken. Zij nemen dan ook 
met u de tarieven door.

Winkel en Webshop 
Medipoint | Oosterlengte

Oosterlengte heeft in samenwerking met 
Medipoint een eigen winkel met 
hulpmiddelen en diensten op het gebied van
wonen, welzijn en mobiliteit. Voor leden geldt 
10% korting. 
Het adres is Venne 114 in Winschoten, 
telefoon 088-1020192 of e-mail: 
winkel.winschoten@medipoint.nl
web: www.oosterlengtewinkel.nl

Verstel Goed

U kunt vanaf nu al uw kleding laten 
verstellen bij Verstel Goed. 

Sporten met korting

Leden van de ledenservice krijgen bij 
inschrijving één maandcontributie gratis, 
tegen inlevering van een kopie van de 
ledenpas.

Sportcentrum Nico Jager Winschoten 

Adres: Bovenburen 104 b Winschoten
informatie via 0597- 417744 of
www.sportcentrumnicojager.nl

Leden van de ledenservice krijgen 5% 
korting op de contributie op vertoon van hun 
ledenpas van de ledenservice. 

Sportschool Scheemda (Sport en Beauty 
Plaza  Scheemda)

De inschrijfkosten zijn € 10,00.
Adres: Lutkelant 2 Scheemda
informatie via 0597-592120
of www.sportenbeautyplaza.com

Fontana Resort Bad Nieuweschans 

Thermaalbad korting 10% 
Maandag – vrijdag van € 16,50 voor 
€ 14,85 p.p.
Kop koffie of thee, entree Thermaalbad, 
gebruik rustruimte met Lavendelkamer, 
gebruik stoom badhuis en gebruik 
fitnessruimte (zonder begeleiding en indien 
beschikbaar). 

Thermen Totaal korting 10%
Maandag – vrijdag van € 27,00 voor 
€ 24,30 p.p.
Kopje koffie of thee, entree Thermaalbad, 
gebruik rustruimte met Lavendelkamer, 
gebruik stoom badhuis, entree Saunaplein 
en gebruik fitnessruimte (zonder begeleiding 
en indien beschikbaar)

- Bovenstaande kortingen gelden in 2017 
alleen op maandag t/m vrijdag (m.u.v. 
voorjaars- herfst- en kerstvakantie en 
feestdagen).

Voorwaarden

- Het lid dient bij binnenkomst een 
ledenpas te tonen.
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