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Voor allen, door allen! 

Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land bouwt samen met jou 
aan een mooiere samenleving. Een samenleving waarin we 
omzien naar elkaar. We ondersteunen graag lokale initiatieven 
en organiseren verbindende activiteiten en evenementen.

Ook bieden we korting op vele diensten bij jou in de buurt. Zo kun 
je gratis hulpmiddelen (zoals krukken) lenen en kun je voordelig 
gebruik maken van onder andere maaltijdbezorging, bibliotheek 
aan huis, studiecoaching en de pedicure. Ons doel? De lokale 
kracht van Urk, Noordoostpolder en Steenwijkerland versterken.

In dit boekje vind je al onze samenwerkingen met partners, de 
daarbij horende kortingen en contactgegevens. Altijd handig om 
bij de hand te hebben! 

Contactgegevens
Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land
Meester Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk

T: 0521 539 893
E: info@uwledenvereniging.nl 
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Als lid van de Ledenvereniging leen je gratis krukken, een looprek, 
vierpootje of rollator. Je kunt hiervoor terecht bij de servicebalies 
van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. 

Leertermijn en kosten:

Servicepunt Steenwijk
Mr. Zigher ter Steghestraat 9
T: 0521 539 804

Servicepunt Urk Het Dok
Vlechttuinen 1b
T: 0527 638 663

Eenvoudige loophulpmiddelen leen je via ons, omdat de basis-
verzekering deze niet vergoedt. Heb je andere hulpmiddelen 
nodig? Kijk op de volgende pagina voor de service en diensten 
van Medipoint.

Hulpmiddelen

Krukken 16 weken 
6 weken verlengen mogelijk gratis voor leden

Looprek 16 weken 
6 weken verlengen mogelijk gratis voor leden

Vierpootje 8 weken 
2 weken verlengen mogelijk gratis voor leden

Rollator maximaal 10 weken gratis voor leden 
(€ 50,- borg)

Servicepunt Emmeloord
Kometenlaan 1
T: 0527 630 301
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Medipoint

Hulpmiddelen die je nodig hebt voor behandeling, verpleging, 
revalidatie en verzorging, worden vaak vergoed door de basisver-
zekering van je zorgverzekering en geleverd door Medipoint. 
Ze zijn gewoon af te halen of te bestellen bij onze servicebalies. 
In sommige gevallen heb je een verwijzing van de arts nodig om 
het vergoed te krijgen vanuit de verzekering.

Jouw voordeel
• 10% korting op het volledige koopassortiment van Medipoint.  
 Gebruik hiervoor je lidmaatschapsnummer bij het afrekenen.

Servicepunt Steenwijk
Mr. Zigher ter Steghestraat 9
T: 0521 539 804

Servicepunt Urk Het Dok
Vlechttuinen 1b
T: 0527 638 663

Voor meer informatie ga naar de websites:
W: www.uwledenvereniging.nl/hulpmiddelen
W: www.medipoint.nl 
T: 088 10 20 100

Servicepunt Emmeloord
Kometenlaan 1
T: 0527 630 301

Heb je een hulpmiddel nodig om thuis zelfstandig te 
blijven wonen? Of om in en buiten je huis te kunnen 
verplaatsen? Dan kun je bij de gemeente terecht. 
Deze hulpmiddelen worden vergoed vanuit de Wet 
maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Kijk op 
www.uwledenvereniging.nl/wmo voor de contact-
gegevens van jouw gemeente.
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Verzekeringen
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Korting zorgverzekering

Als lid van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land ontvang je 
korting op de zorgverzekeringen van Univé, Zilveren Kruis en 
De Friesland. Dit voordeel geldt niet alleen voor jou, maar ook 
voor al jouw inwonende gezinsleden. 

Ga voor meer informatie naar de website van Univé, Zilveren 
Kruis of De Friesland of bel:

Univé 
T: 072 527 7595
W: www.unive.nl

De Friesland
T: 058 291 31 31 
W: www.defriesland.nl  

Schadeverzekering

Leden profiteren van 5% collectiviteitskorting bij het afsluiten 
van diverse schadeverzekeringen bij Univé. Bereken jouw 
voordeel op www.unive.nl/uwledenvereniging. Univé is 
telefonisch bereikbaar via 0592 349 340. 

Zilveren Kruis
T: 071 751 00 52 
W: www.zilverenkruis.nl



Advies

Huilbaby 

Lukt het niet om jouw baby te troosten? De jeugdverpleeg-
kundige of de consultatiebureau-arts biedt in deze situatie 
een helpende hand.

In sommige gevallen is inbakeren aan te raden. In samenwerking 
met de Ledenvereniging biedt het consultatiebureau jonge ouders 
een inbakerdoek 2 weken gratis te leen. 

Voor het maken van een afspraak en het lenen van een 
inbakerdoek kun je contact opnemen met:

Steenwijkerland
T: 088 443 07 02

Noordoostpolder 
T: 0527 63 66 30  

Urk 
T: 0527 63 03 91  
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Budgetcoachingstraject 

Het overzicht over jouw financiële administratie kwijt? De budget 
coach van ZEKER Financiële Zorgverlening kan jou helpen weer 
grip te krijgen.

Voor € 75,- per maand krijg je begeleiding en ondersteuning om 
jouw administratie op orde te brengen en houden. Het eerste 
gesprek is gratis. Neem voor meer informatie contact op met 
Laetitia Boer-Wolters van ZEKER Financiële Zorgverlening.

ZEKER Financiële Zorgverlening
T: 085 773 22 60 
E: laetitia@zekerfz.nl
W: www.zekerfz.nl

Humanitas Noordoostpolder

In Noordoostpolder en Urk bieden speciaal opgeleide vrijwilligers 
van Humanitas hulp bij thuisadministratie en het invullen van 
formulieren.
 
T: 06 35 11 81 32
E: noordoostpolder@humanitas.nl 
W: www.humanitas.nl/afdeling/noordoostpolder

Diëtist 

Diëtist Anja Vis adviseert en begeleidt jou bij het ver-
anderen van je eetgedrag bijvoorbeeld bij overgewicht, 
ondergewicht, diabetes mellitus, te hoge bloeddruk, te 
hoog cholesterolgehalte en maag- en darmklachten.
 
Als lid ontvang jij, indien jouw zorgverzekeraar een consult 
bij een diëtist niet vergoedt, drie vervolgconsulten voor 
de prijs  van twee vervolgconsulten.

Diëtistenpraktijk Anja Vis
Houdt praktijk in de Noordoostpolder en Steenwijkerland
T: 0521 515 017
W: www.dietistenpraktijkanjavis.nl



Bij jou thuis, 
gratis of met korting
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Rookmelderteam 

Het Rookmelderteam van de Nederlandse Brandwonden Stichting 
plaatst kosteloos jouw rookmelder als jij dit zelf niet meer kunt. 
Ook bespreken zij met jou hoe je bij brand veilig kunt vluchten.

Je kunt zelf een rookmelder kopen bij een bouwmarkt of bij 
aanmelding voor het rookmelderteam aangeven dat je gebruikt wil 
maken van de speciale actie. Je ontvangt dan de Fire Angel ST 620 
met korting.

Meld je aan door te bellen met 0251 275 590.
www.brandwondenzorg.nl/rookmelderteam

Cool-Earplugs 

Als lid van de ledenvereniging ontvang je met de code UL19 35% 
korting op de aanschaf van Cool-earplugs. Cool-earplugs dempen 
geluid en beschermen jouw gehoor tegen gehoorschade tijdens 
bijvoorbeeld festivals en concerten, sporten en reizen. 

Bezoek voor meer informatie en het aanschaffen van de oordopjes 
op de website www.cool-earplugs.nl of bel 0032 474 086 640.
 



Bibliotheek aan huis 

Zelf niet in de mogelijkheid om naar de bibliotheek te gaan? 
Dan zorgen vrijwilligers er voor dat jouw geleende biebboeken 
en andere materialen worden gehaald en teruggebracht. 

Leden van de Ledenvereniging én van de bibliotheek in Noord-
oostpolder, Urk of Steenwijkerland kunnen gratis gebruik maken 
van deze dienst. Neem voor meer informatie contact op met 
jouw bibliotheek.

Bibliotheek Noordoostpolder
T: 088 008 07 30

Bibliotheek Urk
T: 088 008 07 70

Bibliotheek Steenwijk
T: 0521 513 273

 

Driesen Verhuizingen en Opslag 

Driesen Verhuizingen en Opslag levert verhuizingen in iedere vorm. 
Iedere verhuizing vraagt om een persoonlijke aanpak, passend bij 
jouw wensen en jouw budget. Van het verhuizen van alleen kunst, 
de piano of het witgoed tot geheel ontzorgd verhuizen waarbij alles 
voor jou geregeld wordt. Informeer naar de mogelijkheden.
 
Uw voordeel als lid van de ledenvereniging
•  Gratis erkende verhuizers certificaat (ter waarde van € 54,45)
•  Gratis adviesgesprek bij jouw thuis
•  Gratis gebruik van verhuisdozen en inpakmateriaal
•  25% korting op opslag bij opslag langer dan een maand

Driesen Verhuizingen en Opslag
T: 0527 616 329   
E: info@driesenverhuizingen.nl
W: www.driesenverhuizingen.nl
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Vragenkaartspellen Vertellis

Even lekker offline en goede gesprekken voeren met een van de 
vragenkaartspellen van ‘Vertellis’. De drie vragenkaartspellen van 
Vertellis zijn onmisbaar in onze haastige en digitale samenleving. 
Ervaar dankzij interessante, diepgaande vragen meer aandacht, 
begrip en verbondenheid met vrienden, familie, collega’s of je 
geliefde. Laten we achter onze beeldschermen vandaan komen en 
meer verbinden met de mensen van wie we houden!

Leden van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land ontvangen 
30% korting op de collectie van Vertellis. Bezoek de website 
www.vertellis.nl/collections/shop voor alle vragenkaartspellen en 
gebruik bij bestellen de kortingscode LON30.

Pruikenservice

Pruiken Thuiszorg Nederland komt bij jou langs om een haarwerk of 
haarsturk aan te meten. Het haarwerk is eenvoudig zelf te onder-
houden. Op vertoon van jouw ledenpas krijg je een verzorgingspak-
ket ter waarde van € 38,50 cadeau bij aanschaf van een haarwerk.

Neem voor een afspraak en meer informatie contact op met 
0299 762 910 of bezoek de website www.pruikenthuiszorg.nl.

Kapper aan huis 

Toe aan een nieuwe coupe, maar lukt het jou of een 
gezinslid niet om naar de kapper te gaan, of stel je het 
op prijs om thuis geknipt te worden? Als lid van de 
Ledenvereniging ontvang jij 10% korting op een knipbeurt 
bij één van deze kappers.

Steenwijk 
Kim Quax-Molenkamp 
T: 06 41 35 57 60
E: kimmolenkamp@live.nl

www.uwledenvereniging.nl 21

Emmeloord
Hilde Dragt
T: 06 33 35 58 88
E: hilde@stylecolor.nl



Online cursussen van Etadoro 

Etadoro is een platform voor online cursussen: je vindt er cursussen
over allerlei onderwerpen. Van moestuinieren en schilderen tot 
mindfulness. Etadoro biedt toegankelijke cursussen die je eenvoudig 
kunt volgen. Je vindt al een cursus vanaf € 55,-. 

Met je ledenpas van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land krijg 
je bovendien 20% korting op cursussen van Etadoro! Mail je 
lidnummer naar info@uwledenvereniging.nl en wij sturen je de 
kortingscode toe!

Fotograaf Alette Holman 

Fotograaf Alette Holman uit Blokzijl is gespecialiseerd in het 
fotograferen van honden én kinderen. Met oog voor detail legt 
Alette jouw baby, peuter, tiener of gezin vast met haar camera. De 
fotoshoot is op locatie. Alette maakt gebruik van je persoonlijke 
wensen, het seizoen en het natuurlijke licht.

Jouw voordeel
Als lid van de Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land kun je 
jouw newborn, kind, kinderen of gezin vast laten leggen met 
10% korting! Informeer naar alle mogelijk bij Alette via de mail 
info@aletteholmanfotografie.nl of telefoon 06 83 17 06 94.

ZorgMies

ZorgMies Regio Zwolle e.o. levert mantelzorgondersteuning 
op maat. Hun zorg sluit aan bij het gewenste dagritme, op de 
momenten dat de cliënt wenst.  

Als lid ontvang je 5% korting op de diensten van ZorgMies Regio 
Zwolle e.o. Neem voor meer informatie contact op door te bellen 
met 038 7820560 of bezoek de website: www.zorgmies.nl.

Maaltijdleverancier Van Smaak

Met maaltijdleverancier Van Smaak kun je zeven dagen per week 
genieten van een koelverse, warme of diepvriesmaaltijd aan 
huis. Inclusief zon- en feestdagen. Bij Van Smaak kun je zelf jouw 
maaltijd samenstellen, aan de hand van een menukaart. Tevens 
kun je bij hen terecht voor dieetwensen, maar ook voor gemalen 
of vloeibare maaltijden.

Als lid krijg je € 0,15 korting op de hoofdmaaltijd van Van Smaak. 
Bezoek voor meer informatie over de maaltijden en service van 
Van Smaak de website www.vansmaak.nl of bel met 088 511 54 00.
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Maaltijdservice Uitgekookt 

Met de maaltijdservice Uitgekookt zet je elke dag 
een verse maaltijd op tafel. Wekelijks kun je kiezen uit 
24 nieuwe, diverse maaltijden. Met dieetwensen wordt 
rekening gehouden. e maaltijden levert Uitgekookt koel-
vers in speciale verpakking voor in de oven of magnetron.

Als lid ontvang je 5% korting op alle bestellingen. De 
maaltijdservice heeft een mooi kennismakingsaanbod. 
Voor € 19,95 kies je vier maaltijden uit, die gratis worden 
thuisbezorgd.

Je kunt de maaltijden bestellen op www.uitgekookt.nl of 
telefonisch door te bellen met 085 040 60 65.
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Opticien aan huis 

Zelf niet in staat om voor een nieuwe bril een brillenwinkel te 
bezoeken? Geen probleem. Onderstaande opticiens komen bij 
jou thuis óf halen je op.

Daarnaast krijg je als lid van de Ledenvereniging € 30,- korting op 
een enkelvoudige bril en € 45,- op een multifocale bril. In plaats 
van korting kun je ook kiezen voor een gratis clip-zonnebril of 
overzetbril ter waarde van € 45,-.

Nico Brillen
Markt 24, 8331 HJ Steenwijk
T: 0521 512 280
W: www.nicobrillen.nl

Léone Lourens | Voor Ogen
Moerasandijviestraat 15, 8302 CK Emmeloord
T: 06 44 39 68 50
W: www.leonelourens.nl
E: info@leonelourens.nl



Marco Marknesse Woonadviseurs

Bij Marco Marknesse vind je een ruim aanbod aan meubels waar-
onder relaxstoelen en sta-opstoelen, gordijnen, vloeren, bedden 
en boxsprings. Marco Marknesse geeft persoonlijk (interieur-)advies 
en kan ook aan huis komen. Ook voor de relax of sta-opstoelen. 

Jouw voordeel
Leden van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land ontvangen 
10% korting bij aanschaf van een relaxstoel of sta-opstoel, 
10% korting op een seniorenbed en 5% korting op de rest van 
het assortiment van Marco Marknesse.
 
Marco Marknesse woonadviseurs
Oosteinde 14, 8316 BL Marknesse
T: 0527 201 248
W: www.marcomarknesse.nl

Pedicure

Goede voetverzorging is belangrijk. Zeker als er sprake is van een 
reumatische aandoening of diabetes. Op vertoon van jouw leden-
pas ontvang je bij onderstaande voetverzorgers 10% korting op een 
basisbehandeling. 

Noordoostpolder en Urk

Voetverzorgingssalon ‘Alexia’ 
Voorne 4, 8302 NN Emmeloord
T: 06 51 17 83 69
(niet aan huis)

Sjirk Elderhuis 
De Ardennen 34
T: 0527 610 069 of 06 34 02 07 52
www.foot-steps.nl

Mw. M. Ruizendaal-Woort
Wijk 3 - 51, 8321 EZ  Urk
T: 0527 683 491

Hand and Feet Care Jacomine van Keulen
Ambulant in de NOP ook op afspraak in verzorgingshuis Wittesteijn
T: 06 10 28 40 54

Steenwijkerland

Pedicure praktijk ‘Hilda’
Burg. GW Stroinkweg 99, 8343 XM Zuidveen
T: 06 48 42 46 49
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Willy Besteman
Ambulant in Emmeloord
T: 06 25 58 07 75
(komt aan huis) 

Voetverzorgingspraktijk ‘Martina’
Wolfshoek 36, 8303 KR Emmeloord
T: 0527 698 593



Buiten de deur, 
gratis of met korting
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SeniorWeb

SeniorWeb geeft computercursussen, workshops en inloopuren. 
Je wordt begeleid door deskundige en geduldige vrijwilligers. De 
lesonderwerpen zijn divers: tablets, Facebook, Windows, veiligheid, 
fotobewerking en meer. 

Boek een cursus bij Seniorweb en ontvang het eerste uur van 
iedere cursus gratis. 

SeniorWeb Noordoostpolder 
T: 06 83 38 27 21
W: www.seniorwebnop.nl

Studiecoaching

Onze leden ontvangen bij LCR Studiecoaching (vrijblijvend) twee 
gratis individuele studie of bijlesuren. Tijdens het studieuur kan de 
leerling rustig werken aan zijn planning voor de komende periode. 
Tijdens het bijlesuur zorgt een coach van LCR Studiecoaching 
ervoor dat jij of jouw kind de lesstof onder de knie krijgt. 

LCR Studiecoaching geeft bijles in verschillende vakken en 
studievaardigheden. Ga voor meer informatie naar de website 
www.lcrstudiecoaching.nl of neem contact op door te bellen 
met 06 53 75 39 77.
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Personal training en leefstijl studio 
IGOFIT

Personal training en leefstijlstudio IGOFIT helpt haar klanten 
door middel van persoonlijke maatwerkprogramma’s de balans 
te vinden tussen gezonde voeding, fysieke beweging en optimale 
ontspanning. Dit kan zowel individueel, in duo’s of met een groep.

Dankzij een mooie samenwerking ontvangen onze leden 
bij IGOFIT:

• Alle workshops op de eerste dinsdag van de maand gratis.
• Bij de start van een individueel of duo leefstijltraject een 
 gratis intake.
• Bij het aangaan van een groepslesabonnement eerste 
 maand gratis.
 
Bezoek voor meer informatie de website www.igofit.nl of neem 
contact op door te bellen met 085 040 2134.

Zwanger & Zo zwangerschapsgym

Je goed voorbereiden op jouw bevalling? Dat doe je door de 
cursus zwangerschapsgym of zwangerschapsyoga bij Zwanger & Zo 
in Steenwijk te volgen!

Als lid van de Ledenvereniging betaal je maar € 67,50,- voor 
9 bijeenkomsten gym en € 102,50 voor de yoga van 8 bijeenkomsten. 
Neem voor meer informatie contact op met 06 20 91 70 23. 

Sportschool 

Ontspannen door lekker te bewegen? De Ledenvereniging maakt 
dit extra aantrekkelijk voor haar leden. Je ontvangt op vertoon van 
jouw ledenpas 5% korting op je jaarabonnement. Deelnemende 
sportscholen zijn:

• Fit Fun Health & Racketclub in Emmeloord
• Sportcentrum Keep Fit op Urk

Deze korting geldt niet in combinatie met andere acties. 
Neem voor meer informatie contact op of bezoek de website:

www.fitfun.nl of 0527 613 637
www.keepfiturk.nl of 0527 685 400.



Rijbewijskeuring

Als lid ontvang je korting op de rijbewijskeuringen van de Rijbewijs-
keuringsarts. De Rijbewijskeuringsarts keurt meerdere keren per 
maand in de gemeentes Urk, Noordoostpolder en Steenwijkerland 
voor verschillende soorten rijbewijzen: taxipas, tractor, buurtbus, 
75+ B/E, 75+ groot, medisch B/E etc.

Bel voor meer informatie en een afspraak naar het landelijke 
afsprakenbureau: 0850 180 800 of boek via 
www.rijbewijskeuringsarts.nl.

Tarieven (incl. BTW): 
• 75+ B/E € 52,50 
• Medisch € 60,-, 
• C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 60,-.

Leden van Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land betalen € 45,- 
voor de 75+ B/E keuring als zij online boeken (5% extra korting).

Sauna 

Wellness & Beauty De Woudfennen in Joure heeft een 
speciaal dagarrangement samengesteld voor de leden van 
de Ledenvereniging.

Deze relaxte dag bestaat uit:
• Ontvangst met koffie, thee of cappuccino;
• De hele dag toegang tot de sauna en thermen;
• Keuze uit verschillende opgietingen;
• Een vita marine gezichtsbehandeling of een deelmassage;
• Een lunch.

Als lid betaal je slechts € 62,- voor dit arrangement. 

Leden kunnen ook alleen gebruik maken van het 
sauna- aanbod. Van maandag tot en met donderdag ont-
vang je 25% korting op de entreeprijs, van vrijdag tot en 
met zondag is dit 15%. Reserveren kan zowel telefonisch 
als via de website www.dewoudfennen.nl
 
Wellness & Beauty De Woudfennen
Woudfennen 10, 8503 BA Joure 
T: 0513 415 200 
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Zorg en ondersteuning
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Personenalarmering

Voor ouderen en mensen met een (chronische) ziekte of beperking 
die zelfstandig willen blijven wonen is personenalarmering een 
uitkomst. Als er een noodsituatie is, kun je met één druk op de 
knop contact maken met de alarmdienst en krijg je zo snel 
mogelijk hulp. Een alarmsysteem is aan te vragen via bijvoorbeeld 
de welzijnsorganisatie of Medipoint.

De achterwacht voor de personenalarmering is in eerste instantie 
jouw familie of de buren. Als je het wijkteam van Zorggroep Oude 
en Nieuwe Land als achterwacht wilt opgeven, kun je dit aanvragen 
bij het betreffende wijkteam waar je zorg van krijgt of wilt krijgen.

Bel 0521 539 893 voor meer informatie.



Welzijnsorganisatie

In iedere is gemeente is een welzijnsorganisatie actief. Een 
welzijnsorganisatie helpt mensen bij vragen op verschillende 
gebieden als ze er zelf niet uitkomen. 

Een welzijnsorganisatie zet zich bijvoorbeeld in voor: mantelzorgon-
dersteuning, eenzaamheid, thema- en informatiebijeenkomsten, 
passend sporten, jeugd- en jongerenwerk en buurtwerk.

Steenwijkerland
Sociaal Werk de Kop
T: 0521 745 080 
W: www.sociaalwerkdekop.nl

Noordoostpolder 
Carrefour 
T: 0527 630 000 
W: www.carrefour.nu 

Urk
Caritas 
T: 0527 683 346 
W: www.caritasurk.nl

WMO

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) regelt dat 
mensen met een beperking voorzieningen, hulp en ondersteuning 
krijgen. Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij de 
gemeente of kijk op www.uwledenvereniging.nl/wmo

Steenwijkerland 
T: 0521 53 85 00
E: backoffice.sd@steenwijkerland.nl

Noordoostpolder 
T: 0527 633 911
E: sociaalloket@noordoostpolder.nl

Urk
T: 0527 68 98 68
E: gemeente@urk.nl
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Palliatieve Zorg

Wanneer je erg ziek bent en genezing niet meer mogelijk 
is, kan palliatieve zorg veel voor je betekenen. Thuis of in 
een bijna thuis huis, je kunt altijd een beroep doen op de 
deskundige en warme palliatieve zorg van de medewer-
kers van Zorggroep Oude en Nieuwe Land.

De Terminale Thuishulp Noordoostpolder/Urk 
T: 06 30 10 00 40
W: www.tthnop-urk.nl

Riemkehuis Steenwijk
T: 06 51 60 60 18
W: www.hospicesteenwijkerland.nl

Vakantie met zorg

Voor reizigers met een beperking moet een vakantieaccommodatie 
veilig en geschikt zijn. Ook zijn in sommige gevallen de aanwezig-
heid van zorg of speciale hulmiddelen nodig. Picture Vakanties 
geeft jou een overzicht van accomodaties die misschien geschikt 
zijn in Nederland of in het buitenland. 

Bel voor meer informatie naar 06 46 32 67 02 of bezoek 
de website www.picturevakanties.nl. 

Herstel- en Logeerwoning De Landerijen

Heb je een ziekenhuisopname gehad en/of kun je tijdelijk niet thuis 
wonen? Of wil je een paar dagen weg met jouw mantelzorger? De 
Landerijen biedt jou de mogelijkheid om in een volledig ingericht 
appartement te verblijven/herstellen. 

Neem voor meer informatie contact op met 0561 451 978 
of bezoek de website www.landerijen-oldemarkt.nl.
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Stimuleringsfonds

Op het gebied van leefbaarheid zijn er veel mooie ideeën 
en initiatieven in dorpen en wijken. Het ontbreekt helaas 
vaak aan financiële middelen om ze te realiseren. 

Daarom heeft Ledenvereniging Oude en Nieuwe Land een 
Stimuleringsfonds op gericht. Hiermee steunen we maat-
schappelijke projecten die de leefbaarheid bevorderen in 
ons werkgebied; Steenwijkerland, de Noordoostpolder 
en op Urk. 

Heb je een goed idee? Laat het ons dan weten. 
Het Stimuleringsfonds kan ook jouw project nét dat 
financiële steuntje in de rug geven om het te laten slagen. 
De maximale bijdrage is 60% per initiatief, met een 
maximum van € 1000,-. Je kunt een initiatief indienen als 
organisatie of op persoonlijke titel.

Neem voor meer informatie contact op door te bellen met 
0521 539 893 of bezoek www.uwledenvereniging.nl.
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Notities:

Altijd en overal, professionals met hart voor mensen!

info@zorggroep-onl.nl    www.zorggroep-onl.nl

Wonen 
en zorg

Zorg 
thuis

Behandeling 
en revalidatie

Bel het Klant

 Contact Team 

(0521) 53 99 99

Jeugd en
maatschappelijk 

werk

Heeft u een 
zorgvraag?

Ruim 1800 professionals staan voor 
u klaar! Overdag en ‘s nachts. Op het moment 
dat dit nodig is en op de plek waar dit gewenst is.



Belangrijke 
telefoonnummers

Huisarts Huisartsenpost

Politie
niet spoedeisend

0900 88 44

Zorggroep Oude 
en Nieuwe Land

0521 539 999

Noodnummer 
brandweer / ambulance / politie

112

Ledenvereniging Oude 
en Nieuwe Land 

0521 539 893

Aan deze uitgave kunnen geen  
rechten worden ontleend.


