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WIJKVERENIGING STEENWIJK NOORD

Matthijs Kiersstraat 11, 8331 KR, Steenwijk 
www.steenwijknoord.nl 
info@steenwijknoord.nl 
Bankrekening: NL 05 RABO 0322 0264 82

BESTUUR
Voorzitter:
 Mw. Bertine Kuperus – Steenwijkerdiep 93a - Steenwijk 
bestuur@steenwijknoord.nl
Vice voorzitter:
Dhr. Sebastiaan Brand, - M. Kiersstraat 16 - Steenwijk
Secretaris: 
Dhr. Piet Busscher - Steenwijkerdiep 50C - 06 14 15 80 14 - 
secretaris@steenwijknoord.nl
Penningmeester:
Dhr. Martien van Luinen - M. Kiersstraat 30 - 8331 KR Steenwijk 
06 53 16 28 04 - bestuur@steenwijknoord.nl
Overige bestuursleden:
Dhr. Roland Heerschop - H. van Swinderenstraat 31 - Steenwijk - 521988 
Dhr. Lefert Roo - E. Hiddingstraat 1 - Steenwijk - 52 39 23
Mw. Aly Steenbergen - Steenwijkerdiep 87 - Steenwijk - 06 20 35 72 39
LEDENADMINISTRATIE: 
Mw. C. Dekker - 06 25 31 72 85 - ledenadministratie@steenwijknoord.nl 

BELANGEN: belangen@steenwijknoord.nl 

REDACTIE WIJKINFO STEENWIJK NOORD
Redactie: Maaike Jansen en GertJan Jansen,
redactie@steenwijknoord.nl of tel: 51 35 88

ACTIVITEITENCOMMISSIES
Kaarten, verslagen en standen: Dhr. W. Hoogma 51 69 87
Gezelschapsspellen en bingo: Dhr. M. van Luinen 06 - 53 16 28 04
Themacommissie: Marsha, Ingrid, Albertine, Lucie en Heleen - 
thema@steenwijknoord.nl
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Het adres voor:    Barbecue 

      Koud-warm buffetten 

      Hapjes 

      Maaltijden bezorgdienst 

      Verhuur van feestbenodigdheden  

      Partycatering 

    

Elke vrijdag is onze winkel aan de lange 
baan 3 in Steenwijk geopend 

Lange Baan 3-50  8331 LW  Steenwijk 

Tel: 0521-512858  info@jlcatering.nl 

www.jlcatering.nl 
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VAN DE REDACTIE

Beste wijkgenoten,

Het is al weer een tijdje geleden dat de Wijkinfo bij u in de bus viel. In die Wijkinfo 
schreven we dat we een rare periode achter ons hebben. Helaas is dit nog steeds 
zo. Hopelijk komt er snel een einde aan deze periode. We hopen natuurlijk dat u 
allemaal gezond bent  en bent gebleven en dat uw naasten dit ook zijn. 

In deze Wijkinfo leest u het laatste nieuws van de bestuurstafel en natuurlijk staat 
er weer een leuke puzzel in. De laatste keer hadden wij helaas maar één inzender 
met de oplossing. Stuurt u dit keer ook uw oplossing in? Dan maakt u kans op een 
leuk prijsje! 

Heeft u ook en bijdrage voor onze Wijkinfo? Deze graag even mailen of een briefje 
sturen naar onderstaande adressen. We zien ontvangen deze graag! 

Veel leesplezier voor nu & een hartelijke groet,
De redactie: Maaike en GertJan

Kopij, gratis familieberichten, kleintjes (advertentieruimte, niet voor 
bedrijfsmatige doeleinden) en overige zaken met betrekking tot de redactie 
kunt u mailen naar: redactie@steenwijknoord.nl of in de brievenbus van: 
Maaike Jansen - Matthijs Kiersstraat 12. 

Kopijsluiting volgende Wijkinfo: 15 november 2020
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Bezoekadres
Kornputsingel 48, Steenwijk

Correspondentieadres
Postbus 220, 8330 AE Steenwijk

Telefoon 0521 51 24 93
info@doornbosaccountants.nl

www.doornbosaccountants.nl
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 Salarisadministratie
 Bedrijfsadvisering
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SHANGHAI
Speciaal voor al uw feestjes thuis of op de zaak!

Ook voor uw vereniging! 

Voor meer informatie of wilt u e.e.a. bespreken met ons, 
kom gerust langs of bel ons! 

Paardemarkt 4- Steenwijk - 0521 512176
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Beste leden
Zoals u hebt gemerkt zijn er sinds maart 2020 geen activiteiten meer georganiseerd 
in het Torennest. 
Het Torennest is sinds april ingericht als bijzondere huisartsenpost t.b.v. (mogelijke) 
Covid-19 patiënten. Met ingang van 1 september is het gebouw weer leeg en 
schoon zodat er in principe weer activiteiten georganiseerd kunnen worden. In de 
bestuursvergadering van 11 augustus is besproken dat wij bij het weer vrijgeven 
van het Torennest na zouden denken over welke activiteiten mogelijk weer zouden 
kunnen starten en vooral ook hoe.
Tijdens de persconferentie van onze Minister-President Mark Rutte op 18 augustus 
bleek dat het aantal besmettingen weer toeneemt, voornamelijk veroorzaakt 
door bijeenkomsten van groepen mensen in diverse samenstellingen. Na de 
persconferentie van 1 september blijkt dat een herstart van activiteiten ook (nog) 
niet mogelijk is. 
Hoe graag wij ook weer op 1 september met de activiteiten hadden willen beginnen 
mogen wij dit niet en vinden wij het ook niet verstandig. 
Wij hebben inmiddels contact gehad met de organisatoren van de activiteiten, 
bingo, kaarten etc. en ook zij vinden het verstandig om, tot er positievere berichten 
vanuit de regering komen, geen activiteiten te organiseren.
Met zijn allen hopen wij dan ook dat er spoedig betere geluiden te horen zijn.

Bestuursagenda
Op 14 september houden wij onze maandelijkse bestuursvergadering. 
Zoals u weet is het organiseren en faciliteren van activiteiten niet de enige taak 
van het bestuur. Het bestuur behartigt ook uw belangen in de wijk.
Ook op 14 september hebben wij een bijeenkomst met de gemeente over de 
toekomst van het Torennest. De Vuso is gestopt met haar activiteiten in het 
Torennest en het bestuur wil graag met de gemeente in gesprek over een eventuele 
medehuurder van het Torennest. Zoals u weet is het Torennest eigendom van de 
gemeente en huurt de wijkvereniging ruimte voor de activiteiten.
Wij houden u op de hoogte over de inhoud van dit overleg.
Op 23 september heeft het bestuur een periodiek overleg met twee wethouders 
van de gemeente te weten Bram Harmsma en Tiny Bijl. In de volgende wijkinfo 
hopen wij de notulen van dit gesprek, te kunnen plaatsen.
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UW PARTNER IN HYGIËNE: ADVISERING 
WERING EN BESTRIJDING
Tevens uw specialist in HOUTWORM
en BOKTOR bestrijding!

ONGEDIERTEBESTRIJDING

WESPENOVERLAST 24 UUR SERVICE
Wij zijn een allround gecertificeerd bedrijf

Tel. 0521 52 10 15 • www.vermincontrol.nl

Vermin Control.indd   1 23-04-2010   16:03:02

Loodsen en hallen
Stalen trappen
Balkonhekken

Sierhekken
Smeedwerk

IJZERSTERK 
IN STAALWERK 

Ti-Jo Constructie
Lange Baan 5, 8331 LW Steenwijk

Tel. 0521 - 514 678

Draai- en freeswerk
Machinebouw

Onderhoud en reparatie
Leverancier van boegschroeven

Reparatie van boegschroeven
Diverse scheepsreparaties

Machinefabriek Bos
Lange Baan 5A, 8331 LW Steenwijk

Tel. 0521 - 321 700

Machinefabriek Bos
Steenwijk

25
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Oude hek Tuttelpark
Wij hebben u gevraagd ideeën aan te dragen voor hergebruik van het oude hek 
van het Tuttelpark. Er zijn een tweetal ideeën aangedragen te weten:
hekwerk plaatsen langs Dolderkanaal
en: de hekken plaatsen bij de Mr Zigher ter Steghestraat tegenover huisnummer 
10 aan de ronding van het plantsoen (ingang parkeerterrein school B).
Reden hiervoor kan een ontmoediging betekenen voor ouders die bij halen/ 
brengen van hun kinderen hun auto regelmatig op het gras c.q. half op de weg 
parkeren, waardoor er, zeker in nattere periodes, een gladde modderpoel ontstaat.
Wij hebben de ideeën met de gemeente besproken en deze zijn tot de volgende 
conclusie gekomen: Obstakels langs de weg worden zoveel mogelijk afgeraden 
in verband met de verkeersveiligheid. Het verkeer moet uitwijkmogelijkheden 
behouden. Daarnaast zijn (meer) obstakels in de verharding / het groen niet 
wenselijk. Dit maakt beheer en onderhoud (zoals maaien en vegen) lastig(er). 
Het schoolplein van School B is voorzien van een erfafscheiding. Ook de beoogde 
kinderopvangorganisatie is zelf verantwoordelijk voor het creëren van een veilige 
omgeving / omheining. In deze waterrijke gemeente is het niet gebruikelijk om 
meren/kanalen/sloten te omheinen. De hoogte (en lengte) van het hek zijn ook te 
beperkt om te fungeren als veilige barrière langs het water.  
Ook hebben zich twee liefhebbers gemeld om het hek te kopen. Na de 
bestuursvergadering van 14 september a.s. beraden wij ons als bestuur op de 
mening van de gemeente en zullen vervolgens een besluit nemen. Indien wij tot 
verkoop overgaan dan zullen wij met deze twee, en zich mogelijk nog te melden, 
gegadigden contact opnemen. Als er nog belangstelling is voor het kopen van 
het hek dan graag binnen 14 dagen na verschijnen van de Wijkinfo reageren. De 
opbrengst van het hek komt ten goede aan het nog openstaande tekort van het 
Tuttelpark. Voor deze openstaande post zouden sponsoren worden gezocht. Of dit 
echter voor het hele bedrag van € 5000,= gaat lukken is nog niet bekend. Ook hier 
speelt de Covid-19 een belangrijk rol. Ondernemers hebben in deze periode veel 
andere belangen en verplichtingen.

AED (Automatische Externe Defibrillator) project
Vanuit de werkgroep AED ( onder de vlag van de Wijkvereniging Steenwijk Noord) 
wilden wij in april een brief versturen naar een aantal ondernemers in Steenwijk 
Noord. Wij wilden in die brief het belang van een AED-voorziening in onze wijk 
aangeven en vragen om hun medewerking middels plaatsing op hun buitengevel, 
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goed in - lijsten
giclée's
posters

ophangsystemen
kunstkaarten

Woldpromenade 6
8331 JG Steenwijk

tel. 0521-511247
info@degoedelijstenmaker.nl
www.degoedelijstenmaker.nl

 De  Goede   Lijstenmaker
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Bezoekadres
Kornputsingel 48, Steenwijk

Correspondentieadres
Postbus 220, 8330 AE Steenwijk

Telefoon 0521 51 24 93
info@doornbosaccountants.nl

www.doornbosaccountants.nl

 Accountancy
 Fiscale Zaken
 Financiële administratie
 Salarisadministratie
 Bedrijfsadvisering
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plus een financiële bijdrage. Vanwege de Covid-19 perikelen hebben wij het sturen 
van deze brief uitgesteld tot juli 2020. Tot op heden hebben we weinig respons 
gehad op deze brief. Aangezien wij geen idee hebben hoe de ondernemers er 
nu mentaal en financieel voor staan willen wij ook zeker geen druk uitoefenen. 
Wij gaan de ondernemers waar een AED voorziening op de gevel (volgens de 6 
minuten levensreddende zones) moet komen persoonlijk benaderen. Er zijn 10 
locatie punten vastgesteld in Steenwijk Noord waarbij binnen 6 minuten een AED-
voorziening kan worden uitgereikt aan een burgerhulpverlener. Uiteraard is ook 
uw hulp belangrijk en geldt: “alle beetjes helpen”
Als u een donatie wilt/kunt doen dan stellen wij dat zeer op prijs. Deze donatie kunt 
u storten op rekening nummer NL49 RABO 0347 4864 44 EUR t.n.v. Wijkvereniging 
Steenwijk Noord onder vermelding AED. Als het project onverhoopt niet door kan 
gaan dan krijgt u de donatie uiteraard terug.
Als u bereid bent mee te doen als burgerhulpverlener dan bent u van harte welkom. 
U  kunt zich dan aanmelden bij de secretaris secretaris@steenwijknoord.nl

Najaar onderhoud Torenplantsoen
Op zaterdagochtend 10 oktober van 09.00 tot 12.00 willen wij vanuit de 
belangengroep weer eens een onderhoudsochtend organiseren in het 
Torenplantsoen. (parkje naast school B)
De werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit onderhoud van de wandelpaden, 
maaiwerk, onkruid verwijderen, snoeiafval opruimen en eventueel dode beplanting 
verwijderen. Er wordt vanuit de wijkvereniging gereedschap beschikbaar gesteld, 
waaronder 2 accu-rugmaaiers.
Wij hopen een aantal buurtbewoners te kunnen begroeten en gaan ervan uit dat 
het mooi weer wordt.

Met vriendelijke groet,
Sebastiaan Brand 
namens bestuur & belangen
belangen@steenwijknoord.nl
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Het zalige niets doen
Reserveer nu

Huid & massage studio
Andrea renshof

0521 750 414
06 29 91 26 57

a.renshof@hotmail.com

Groene, duurzame, en resultaatgerichte 
behandelingen en cosmeticaproducten.

Voor een bijzondere wellness 
ervaring

Van harte 
welkom in mijn 

studio.h u i d  &  m a s s a g e  s t u d i o

andrea

www.andrearenshof.nl   |   Oosterhoek 35, Tuk

Kapsalon Sandra’s Hairfashion 
voor jong en oud

Johannes Bogermanstraat 1
Nijenstede Steenwijk

Tel:06-23307487
www.sandrashairfashion.nl 
info@sandrashairfashion.nl

Voor mensen in Nijenstede 
en buiten Nijenstede.

Knippen 15 euro voor 
verdere prijzen zie website.
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ENERGIEGEBRUIK VERMINDEREN 

EN COMFORTABEL WONEN

We wonen hier in Steenwijk Noord best gezellig met elkaar in, over het algemeen 
wat oudere woningen. En toch!! 2 jaar geleden is op initiatief van de gemeente 
een burgerinitiatief G1000 gestart. Hieruit is o.a. een werkgroep “Dicht bij huis” 
overgebleven. Hier mag ik ook deel van uitmaken. Na een wat sluimerende 
periode is er toch schot in de zaak gekomen en worden er allerlei initiatieven 
ondernomen, in o.a. Kuinre, Tuk en Vollenhove, deze worden getrokken door de 
inwoners van deze wijken en kernen en doen dit veelal op straat- en buurtniveau. 
Door middel van persoonlijke brieven, huis aan huis bladen en, hier komt het, via 
wijk- en buurtverenigingen worden inwoners benaderd. E.e.a. word ondersteund 
en gefaciliteerd door de gemeente maar de praktische invulling ligt bij de burger.

Wat zijn de plannen;
• Het oprichten van een stichting die het (de) energiebesparingstraject(en) gaat 

coördineren en bewaken, vrijwilligers aansturen en eventueel professionals 
inhuren.

• Het opzetten en inrichten van een energiewinkel. Hier kan men terecht voor 
individueel of collectief advies, worden voorlichtingsavonden georganiseerd, 
hier kunnen materialen en apparatuur gedemonstreerd en vooral gezien 
en toegelicht worden, vergaderruimte voor het bestuur de vrijwilligers en 
professionals.

• Energiecoaches, we willen een aantal energiecoaches opleiden die bij mensen 
thuis kunnen adviseren over gedrag en sluipende energieverspilling. Zij kunnen 
de mensen bekend maken met laagdrempelige maatregelen die men zelf kan 
toepassen en/of uit (laten) voeren tegen relatief lage kosten.

• Mocht er behoefte zijn aan een uitgebreider advies m.b.t. energie opwekken en 
isoleren dan wordt een professioneel onafhankelijk (EPA) adviseur ingeschakeld.

• Begeleiding: we willen ervoor zorgen dat, als daar behoefte aan is, bewoners 
geholpen worden bij alle zaken die hiermee te maken kunnen hebben, te 
denken aan:

 - hoe betaal ik dat
 - subsidie vragen en aanvragen
 - btw teruggave
 - duurzaamheidslening
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l TV + Audio l Inbouwapparatuur 

l Koelen + vriezen l Wassen + drogen 

l Schotel- en antennetechniek

Woldpromenade 13-17 - 8331 JD Steenwijk - 0521-51 22 85

OOSTERHOF
oosterhof@electrowold.nl

T (0521) 53 98 93 
E leden@zorggroep-onl.nl

Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk

Voor iedere leeftijd
verrassend veel voordeel en gemak!

www.uwledenvereniging.nl
onderdeel van

Bent u 
   al lid?
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 - groene hypotheek
 - Enz. enz. maar ook
 - hoe en waar vraag ik offertes aan
 - hoe beoordeel ik de offerte en staat erin wat ik gevraagd heb.
 - Opdracht verstrekken
 - Planning voortgang en oplevering, heb ik gekregen wat er in de opdracht
    staat. M.a.w. wij willen het voor iedereen toegankelijk maken.
 - Enz. enz.

Zoals gezegd wonen we in een wijk met relatief oudere woningen waar bij de meeste 
nog wel wat te bereiken valt. Wilt u ook wel eens weten wat voor u mogelijk is om 
energie te besparen en wilt u meehelpen aan de verbetering van milieu en het 
oplossen van het klimaatprobleem maar ook comfortabel en betaalbaar wonen? 
Zodra het Torennest weer beschikbaar is en het plannen van een activiteit weer is 
toegestaan, wil ik graag een avond beleggen waar ik vragen beantwoord (zover als 
mogelijk) en uiteen kan zetten wat er kan gaan gebeuren en wat mogelijk is.
Tevens zal ik ook gaan vragen of er mensen uit onze wijk willen helpen om hier een 
voorbeeldproject van te maken.

Mocht u achter dit plannetje staan of gewoon geïnteresseerd zijn en hierover 
meer willen weten mail dan naar: 
Frans van der Burg 
vanderburgfa@gmail.com
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BERICHT VAN ONZE PENNINGMEESTER

De Rabobank feliciteert Wijkvereniging Steenwijk Noord! 
Wijkvereniging Steenwijk-Noord doet mee met Rabo ClubSupport 2020.
Vanaf nu is de deelname definitief en is het tijd om campagne te voeren. Want 
iedere stem is geld waard!
Om je hiermee op weg te helpen, heeft de Rabobank een uniek promotiepakket 
samengesteld. Hierin vind je naast posters en advertenties ook een social media 
kit. Hierin vind je beelden en teksten die je bijvoorbeeld kunt gebruiken voor 
Instagram. Facebook en Twitter. Maar ook bijvoorbeeld in de whats-app groep van 
je familie. Elke stem telt, toch?
Op de website van de Rabobank vind je alle deelnemende verenigingen en 
stichtingen overzichtelijk bij elkaar. Je vindt hier ook het promotiepakket waarmee 
je vanaf nu actief campagne kunt gaan voeren om straks tijdens de stemperiode 
zoveel mogelijk stemmen op te halen. Ook informatie over de stemperiode die 
geldt voor Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland vind je hier terug.

Kijk op de website van de Rabobank en vanaf 5 oktober kan er gestemd worden.
 
De bank wenst Wijkvereniging Steenwijk-Noord veel succes!

Met vriendelijke groet,
Martien van Luinen
Penningmeester Wijkvereniging Steenwijk Noord
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OPLOSSING PUZZEL WI juni

01 Kerk orgel spel 15 Pronk stuk goed
02 Markt kraam bed 16 Kalender jaar overzicht
03 Sprookjes boek binder 17 Keel pijn stiller
04 Braam struik gewas 18 Post kantoor tijd
05 Bos brand stof 19 Dans school lokaal
06 Garage deur post 20 Hakken bar kruk
07 Concert meester brein 21 Bliksem bezoek uur
08 Tuin bank stel 22 Dek mantel pakje
09 Kranten kop stuk 23 Gym schoen lepel
10 Bank pas poort 24 Meren deel genoot
11 Fiets ketting kast 25 Jaar tal rijk
12 Pot lood recht 26 Haard vuur pijl
13 Keuken licht zinnig 27 Rauw kost prijs
14 Vogel trek tocht 28 Op rit zege

De oplossing is deze keer wederom gewonnen door 
Alie de Lange, H.C. Fledderusstraat.
Van harte gefeliciteerd! 
Een prijsje komt zo spoedig mogelijk 
uw kant op! 



18Wijkinfo  STEENWIJK NOORD

23

Salon Trudy
Praktijk voor 

Natuurlijke geneeswijze
en Pedicure behandelingen

Vector Bodyscan,
Kinesiologie, Nei

Neuro emotionele therapie,
Reiki

Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5

8331 KK Steenwijk
Tel:0651383445 

ook s’avonds

24
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PUZZEL

Bloemen en planten kwis
 1 Een buitengewoon werkzaam meisje?
 2 Een scherpe goddelijke bloem?
 3 De plant herinnert aan de wet van Mozes
 4 Denk vooral aan mij?
 5 Bloem in prinselijk knoopsgat
 6 Bloem met een zuivelproduct
 7 Voorjaarsbode op wintergrond

 8 Lichaamsdeel van een dier, 
maar krab er niet aan

 9 Denk aan de wijzen uit het oosten 
die de koning zochten

10 Deze struik is een kledingstuk van mij zelf

11 Beschadigt het graan niet als 
je deze bloem plukt

12 Een plant met de naam van een dier 
uit de viswinkel

13 Deze bloem herinnert aan loon en verraad
14 Lid van de koninklijke familie
15 Bloem met een ferme tik
16 Nee, deze bloem staat niet voor regen
17 Vader is een heel eind weg

18 Plant verbonden met  het schoeisel 
van de baas als hij thuis komt

19 Lid van de koninklijke familie

20 Beker van de eerste hoge priester 
uit het oude testament

Stuur de oplossing naar redactie@steenwijknoord.nl met uw NAW-gegevens of 
gooi de oplossing in de bus bij Maaike Jansen aan de Matthijs Kiersstraat 12 en 
maak kans op een prijsje! 
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Aan de Lange Baan in Steenwijk vindt u een eigentijdse decoratieve winkel met 
een uitgebreid assortiment behang, gordijnen, raamdecoratie, harde en zachte 
vloeren en buitenzonwering. Alles onder één dak zodat u alle producten qua kleur, 
dessin en materiaal perfect op elkaar kunt afstemmen voor een harmonieus geheel. 
Bezoek snel onze winkel en laat u vrijblijvend inspireren en adviseren! 
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KOFFIEOCHTENDEN

Helaas tot nader order geen koffieochtenden
We hopen deze weer spoedig op te kunnen pakken. Nadere informatie volgt. 

WIJKAGENDA 2020

In verband met de huidige situatie nu geen activiteiten, helaas.
We hopen u gauw te kunnen berichten dat wij weer wat mogen organiseren. 
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CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING
Straat Contactpersoon Tel.
B. ten Broeckestraat Mw. I. Boonstra - B. ten Broeckestraat 2 589386 
Burg. Reinenstraat Mw. N. Schaap- Burg. H.G. Reinenstraat 25 0624804969 
Capellekade Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4 0612023044 
Capellestraat Vacant 517012
Dolderweg Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774
E. Hiddingstraat Mw. I. Boonstra - B. ten Broeckestraat 2 589386 
Gedempte Turfhaven Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117 516634
H. van Steenwijckstraat Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven 38 512047
H. van Swinderenstraat Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4 0612023044
H.C. Fledderusstraat Dhr. E. Koelma - H.C. Fledderusstraat 6 510887
Houthaven Vacant
M. Kiersstraat De heren Harry en Harm - M. Kiersstraat 19 851019
N. ter Maethstraat Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13 511914
Neptunus Mw. A. Brand - Steenwijkerdiep 143 580697
Poseidon Mw. A. Spin - Woldpoort 45 512324
Produktieweg Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774
Stationsbuurt Mw. P. Meekhof - W. de Zwijgerstraat 25   851036
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot - Steenwijkerdiep 80 0623909913
Steenwijkerdiep (oneven) Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117 516634
Tukseweg (even) Mw. J. Reuvekamp -Tukseweg 104 851823
Tukseweg (oneven) Dhr. L. v.d. Zweerde - Tukseweg 67 0645087901
Tuttelstraat Mw. E. Lok - Tuttelstraat 11  854173
Z. ter Steghestraat Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven  38 512047
Buitenleden+Nijenstede Dhr. J. Meinsma - Burg. Reinenstr. 10          512609
Woldpoort Mw. A. Snijder - Woldpoort 11 0612358471

Alarmnummers:
Brandweer/ Ambulance/ Politie 112
Géén spoed, wel politie  0900-8844
Centrale Huisartsenpost Meppel  0900-112 0 112
Apotheker buiten openingsuren  0521-518111 Servicelijn
Gemeente  0800- 8 650 650



Hier zou 
úw advertentie 
kunnen staan.



bijzondercollectief
de one-stop-shop voor alles wat met 

signing, drukwerk, houtbewerking en 

online communicatie te maken heeft
Woldmeentherand 3   |   8332 JE  Steenwijk  |  (0521) 52 44 55  |  www.bijzonderdruk.nl


