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                                            Voorwoord  

Voor-zitter-woord 

Voor u ligt het jaarverslag van 2017. U hebt er naar gesnakt, het is al mei maar 
onze onvolprezen secretaris heeft er dan ook iets moois van gemaakt. 

Er was weinig mis met 2017. Alle activiteiten liepen florissant, de 
textielsorteercentrum, het filiaal in Vollenhove en natuurlijk onze grote vestiging 
in Steenwijk. Die groeiden allemaal; op zich is dat prettig, maar in een wereld waar 
het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te werven, leidt dat wel tot veel drukte 
en inspanning voor jullie allemaal. Dat iedereen dat toch meestal met een glimlach 
heeft weten vol te houden, zegt iets over de teamgeest die er heerst. Niet alleen in 
de kring van de vrijwilligers, maar ook bij de mensen in vaste dienst werd de 
werkdruk gevoeld. Daarom groeide ook in 2017 deze groep mensen in aantal. 

Omdat het goed loopt, is er ook ruimte om wat te doen. Zo lukte het om het 
pand aan de Produktieweg  aan te schaffen en konden weer zes goede doelen 
worden gesteund.  

In de loop van het jaar vonden de opnamen plaats van de VPRO-serie over 
kringloopwinkels, die uiteindelijk tussen kerst en nieuwjaar werd uitgezonden. Wat 
hebben we genoten van dit menselijke portret over onze branche. Het bracht 
goed tot uitdrukking, dat weliswaar in onze naam –kringloopwinkel- inhoudt, dat 
wij goederen een tweede leven geven, maar dat er meer is. Het effect van zo’n 
werkgemeenschap op de mensen, het publiek, maar vooral onze eigen mensen, is 
misschien nog wel groter en maatschappelijk belangrijker dan onze goederen.  

Dat is ook wat menigeen heeft ervaren bij ons, ook ik, het is meer mens dan spul. 

Namens het bestuur wensen wij u een goed 2018 toe, hoewel daar al een stuk van 
voorbij is. 

 

Max Gras, voorzitter 
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Inleiding 

Tuk, mei 2017 

Geachte relatie, 

Circulaire economie is in het afgelopen jaar steeds meer een bekend begrip 
geworden. Dit begrip wordt meer in de brede ondernemerswereld gebruikt. Hier 
in Steenwijk noemen we het eenvoudig ‘kringloop’, maar net zo belangrijk. 
Voor 2017 is duidelijk een stijging van ingebrachte goederen te vermelden.  
Wat is hiervoor de oorzaak?  Is het de aantrekkende economie, kan men vaker iets 
nieuws kopen? Is het een beter milieubewustzijn? Dit vragen we natuurlijk niet 
aan onze klanten. Maar het zou een onderzoek waard zijn, om te horen wat de 
beweegredenen zijn, om de spullen naar de kringloopwinkel te brengen.  
Ons gezamenlijk streven om de afvalberg zo klein mogelijk te houden, vraagt om 
steeds meer interventie. Wij hier in Steenwijkerland dragen ons steentje erbij: voor 
de regio een grote bijdrage. De inwoners van Steenwijkerland en de bezoekers uit 
andere gemeentes hebben blijkbaar bewust ervoor gekozen om te hergebruiken. 
Want er is ook een stijgende lijn van het hergebruik van de gebrachte goederen te 
zien – dit willen zeggen er werd meer verkocht. 
Het Regionale Textiel Sorteercentrum verwerkt enorme massa’s aan textiel. Van 
de ingeleverde kleding gaat 13,8 % naar onze winkels in Steenwijk en Vollenhove.  
En dat er niets mis is met deze kleding, laat de omzet van textiel zien.  
In de winkel in Tuk wordt nog intensiever geprobeerd materiaal te scheiden en 
aan dit aan te bieden aan afnemers. 
De stijging van inname en afvoer bracht meer werk met zich mee. Het bedrijf 
groeide. Dit vraagt om aanpassingen in het arbeidproces. Zo is er nog een nieuw 
bus erbij gekomen. Inmiddels rijden er drie auto’s met het bekende logo in de 
regio. Zijn wij begonnen met een nieuw kassasysteem en moesten wij – helaas -  
ook overgaan om bepaalde artikelen tegen diefstal te beveiligen.  
De uitwerkingen van de positieve ontwikkelingen kwamen vooral op de schouders 
van de medewerkers te liggen. Wij konden enkele betaalde krachten aannemen, dit 
geeft iets ruimte. Waar wij geen invloed op hebben is het aantal vrijwilligers die 
zich bij ons aanmelden of medewerkers die door instanties bij ons geplaatst 
worden.  Wij ervaren dat als een groot probleem en het baart ons zorgen. Helaas 
melden zich te weinig vrijwilligers bij ons, die ons team willen versterken. Er 
worden te weinig personen aangemeld door de betreffende instantie. Het is wel 
bekend dat wij dringend op zoek zijn naar nieuwe collega’s.  
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Dit bedrijf, met het zo belangrijke werk, draait vooral op vrijwilligers en mensen 
met een achterstand op de arbeidsmarkt. 
Daarom hier een groot compliment en dank aan al de medewerkers, die zich 
iedere keer weer vol inzetten en dit bedrijf  maken tot wat het is.  
Een positieve ontwikkeling is het feit, dat meer scholen ons gevonden hebben en 
wij stagiaires een stageplek kunnen aanbieden. De kringloopwinkel is een erkend 
leerbedrijf. 
Dat het werken in een kringloopwinkel meer kan betekenen dan alleen spullen 
sorteren, liet de VPRO tv-serie ‘Het succes van de kringloopwinkel’ zien. Juist de 
mensen met al hun facetten werden in beeld gebracht. Vijftien maanden werd aan 
deze serie gewerkt. Onze winkel had een hoofdrol in deze. 
Alle medewerkers hebben de preview in de Meenthe gezien. Een glimlach, een 
lach of geraakt zijn riep het bij menige op. Maar ook  vooral trots zijn dat je met 
deze collega’s bij deze winkel hier in Steenwijk werkt.  
Ons dank gaat uit naar de regisseur Frank Wiering die interesse in ons toonde. 
Na de uitzendingen liep het storm in de winkel in Tuk. Een beetje waren wij erop 
bedacht. Maar deze drukte overtrof alle verwachtingen. Verkeersregelaars waren 
nodig om de drukte voor de winkel in goede banen te leiden.  
Veel positieve en enthousiaste waarderingen van de klanten. 
 
Dat een kringloopwinkel zo’n omvang kan nemen, dat had Cootje Blom, 
bestuurslid van het eerste uur, in 1990 niet gedacht, Zij stond aan de wieg van de 
kringloopwinkel, toen nog in de Neerwoldstraat. Na 27 jaar vol toewijding en 
liefde voor mens en milieu heeft zij afscheid genomen.  
 
In 2017 konden wij weer tegen de klanten zeggen: ‘Alle spullen, die wij verkopen, 
komen van u.’  De ene brengt en is blij ervan af te zijn.  De andere haalt en is blij 
iets gevonden te hebben. Goed dat de kringloopwinkel bestaat! 
Ook in 2018 zijn wij weer voor mens en milieu.  
 
Christel Schuuring-Kretzschmar, secretaris 
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Cootje Blom, 
Sinds 1990 bij de 
kringloopwinkel betrokken 
 

 

 

 

 

 

               

Dat deze drie auto’s van de 
kringloopwinkel zijn, is duidelijk te 
zien. Er worden dagelijks veel 
goederen gehaald en gebracht. 

 

 

 

 

 

 

         En dit twee weken lang! 
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De Mens  
 

In onze filialen is er veel werk te verrichten. Hier enkele voorbeelden. 

Inname van goederen.  
Wegen van goederen. 
Sorteren van gebrachte spullen. 
Prijzen van de spullen. 
Goederen in het magazijn en in de winkel plaatsen. 
Vervoer van goederen. Dus laden en lossen. 
Demontage van materialen in mono-stromen. 
Winkelwerkzaamheden – etaleren, klanten helpen 
Achter de kassa staan  
Reparatiewerk van bijv. elektrische apparatuur of textiel 
Oppimpen van meubelen voor een tweede leven 
Gebracht textiel verwerken tot nieuw gebruik bijv. tassen en kussens uit jeans 
Werkzaamheden in onze horeca-afdeling 
Schoonmaakwerk, wassen, strijken,  corvee   
Stagiaires begeleiden 
Nieuwe collega’s op weg helpen 
 
U ziet best een aardige lijst. En dit werk wordt voornamelijk door vrijwilligers 
gedaan, mensen van diverse organisaties en stagiaires van diverse scholen.  
Zonder hen geen kringloop hier in Steenwijkerland.  
Het bestuur en het management zijn hen ook zeer erkentelijk voor hun inzet. De 
werkdruk is geregeld erg hoog en toch geven zij niet op.  
 
Hier een overzicht van het aantal medewerkers in onze twee winkels. Voor het 
RTSC zie bij RTSC. 
 

 
 
  

                                                   Vrijwilligers 
 

Totaal Waarvan 
mannen 

Waarvan 
vrouwen 

Gemiddelde 
leeftijd 

92 35 57 59 jaar 

Steenwijk 
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Stagiaires 22 Diverse scholen 

Medewerkers  36 Diverse instanties 

 

 

Vollenhove 

             Vrijwilligers 
 

Totaal Waarvan 
mannen 

Waarvan 
vrouwen 

Gemiddelde 
leeftijd 

21 3 18 48 

 

     Medewerkers van de IGSD 
 

 

 

                                                      

De getallen lijken wel groot.  Maar gezien het feit dat vele medewerkers meestal 
twee dagdelen en één dagdeel op een zaterdag werken, is het uiteindelijk niet veel 
op de werkvloer.  
Omdat er steeds meer klanten van de diensten van de kringloopwinkel gebruik 
maken, stijgt de werkdruk.  
Wij blijven intensief naar vrijwilligers zoeken. Wij wijzen de instantie erop dat 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hier bij ons werkervaring kunnen 
opdoen. Een vaste plek voor het behoud van dagritme en contacten is bij ons 
volop mogelijkheid. 
Wij zijn  blij dat wij als erkend leerbedrijf stagiaires mogelijkheden voor  stages 
kunne bieden. 
 

In 2017 werkten totaal 16 betaalde krachten bij de Stichting.  

 

Totaal Warvaan 
mannen 

Waarvan 
vrouwen 

13 8 5 
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Het Milieu 

Zo min mogelijk afval op de afvalberg! 
Deze doelstelling in de praktijk brengen, blijft ook in 2017 in alle drie filialen opdracht en 
tegelijk uitdaging. Een restafval-percentage van maximaal 5% is nog steeds het doel.  
Naast het innemen en weer verkopen van goederen, werd en wordt er nog meer naar 
mogelijkheden gezocht om afval in mono-stromen te sorteren, met anderen woorden, vele 
artikelen worden door de medewerkers gedemonteerd. Andere bedrijven nemen de 
restproducten af en verwerken deze. Elke ton (1000kg) die weer hergebruikt kan worden is een 
ton CO2 besparing. 
Binnen het gehele bedrijf wordt er op afvalscheiding gelet en gebruiken wij milieuverantwoorde 
producten. Fairtrade heeft onze voorkeur. 

 

Inname – Afvoer - Hergebruik  
Om u een vergelijk te laten zien, hieronder de cijfers van 2016 en 2017 

Steenwijk 

Inname 2016 Inname 2017 Stijging   

Goedzooi 
WeB 
Textiel 

564.871 kg 
  94.670 kg 
  78.743 kg 

Goedzooi 
WeB 
Textiel 

686.034 kg 
101.484 kg 
 96.457 kg 
 

121.163 kg 
   6.814 kg 
 17.714 kg 
 

17,7% 
 6,7% 
18,4% 

 

Totaal 738.284 kg Totaal 883.975 kg 145.691 kg 16,5% 

 
Steenwijk 

Afvoer 2017 
van het totaal 
ROVA 55370 kg 6,3% 
Recyclebaar 200387 kg 22,7% 
Hergebruik totaal 
 

628218 kg 71,1% 

 
Hergebruik   
2016 2017 Stijging  
537598 kg 628218 kg 90918 kg 14,5% 
 
De restafvalpercentage van 6,3% betekent dat de percentage met 0,8% gedaald is ten opzichte 
van 2016, toen was het 7,1%. Op naar de 5%.  
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Regionaal Textiel Sorteer Centrum  - 
RTSC 

 

De Stichting  heeft het pand aangekocht.  
Het gebouw heeft in 2017 een grondige 
verbouwing achter de rug.  
De buitenmuren zijn geïsoleerd en er is inpandig ruimte gecreëerd  voor een grotere kantine 
 

.  
 
 
 
 
  
 
          
 
 
 
 

 
 
 
Dit alles draagt bij aan betere werkomstandigheden voor alle medewerkers. 
 
Medewerker 
Het aantal medewerkers schommelde per maand en had een uitschieter in de maand april van 
69 medewerkers en een dieptepunt in de maand november van 49 medewerkers. Het 
daadwerkelijke aantal aanwezige medewerkers lag in alle maanden lager.  
 
Op 31 december lagen de verhoudingen als volgt: 
 
Man Vrouw Autochtoon Allochtoon 

18 33 15 36 

 
Het nieuwkomerproject van IGSD met wekelijkse instroom van (voornamelijk) Eritrese en 
Syrische deelnemers heeft niet helemaal het resultaat gebracht wat is verwacht/gehoopt. 
IGSD heeft niet aan de voorwaarden van instroom kunnen voldoen. Ook bleek de betreffende 
groep moeilijk aanspreekbaar voor maatregel gevend gedrag. Mede hierdoor is het aantal 
medewerkers enorm gedaald. 
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In juni 2017 is een medewerker vanuit IGSD hier als jobcoach geplaatst. Gemiddeld 24 uur per 
week is hij aanwezig in het sorteercentrum. Samen met zijn collega begeleidt hij een aantal 
medewerkers op weg naar betaald werk. 
 
 
 
Het textiel 
 

RTSC 
 

Inname totaal Restafval Uitstroom naar de  
Kringloopwinkel 

voor verkoop 
615000 kg 246000 kg 4 % 84870 kg 13,8% 

 
 
 
Door een tekort aan medewerkers hebben wij 40% op een andere manier moeten 
verwerken. 
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Vollenhove 

2017 was het eerste jaar in het nieuwe 
pand. Een verademing om in zo'n grote, 
lichte winkel  te werken. Meer ruimte waar 
genoeg plek is voor alle binnen gekomen 
goederen. Een groter pand, waardoor er 
meer mensen aan het werk kunnen en 
gelukkig groeide het aantal medewerkers. 
Ook de omzet steeg.  
 
De klanten wisten de kringloopwinkel snel te vinden, vooral om spullen te brengen. De 
opslagruimte stroomde  snel vol waardoor het nodig was, dat een extra  vaste kracht vanuit 
Steenwijk hier het magazijn coördineerde. Er moesten steeds meer spullen gehaald en gebracht 
worden van en naar de klant in de regio rond Vollenhove. Dit maakte een aanschaf van een 
bestelauto nodig. Hierdoor hoeft de vrachtwagen uit Steenwijk niet meer te komen en kan 
Vollenhove zelf het vervoer van goederen regelen. Een aantal chauffeurs hebben meegedaan 
aan een heftruckcursus. Dit verbreedt de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook een 
antislipcursus werd gevolgd, dit vergroot de veiligheid op de weg voor onze chauffeurs. 

 
 
Waar hard gewerkt wordt, is het belangrijk om een 
keer gezellig bij elkaar te zijn. In oktober was er een 
personeelsfeestje in de kringloopwinkel.   
Een aantal medewerkers bracht zelfgemaakt eten 
mee en bingo liet de harten sneller slaan.  
Erg gezellig en zeker voor herhaling vatbaar. 
 
 
 

 
Eind november werd er voor het eerst, in navolging 
van Steenwijk, een kerstkoopzondag georganiseerd.  
De avond daarvoor richtte een groot aantal mensen de 
winkel in.  De klanten kwamen  voorzichtig een kijkje 
nemen en natuurlijk ook iets kopen. De medewerkers 
waren na afloop van de kerstkoopzondag best tevreden.  
“Dit doen wij volgend jaar weer.” 
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Vrijwel alle medewerkers van Vollenhove zijn in december naar de preview van de VPRO 
tv-serie in de Meenthe in Steenwijk geweest. Hoewel Vollenhove niet in beeld is geweest, zo 
zijn hier toch veel overeenkomsten.  Vollenhove heeft een echte kringloopwinkel waar mensen, 
die serieus wel met plezier en hard werken, zich voor de zaak inzetten.  
Met een  mooi kerstpakket werden de medewerkers eind december verrast.  
We kijken terug op een druk en succesvol jaar! 
 

 

Inname – Afvoer -Hergebruik 

Ook hier een vergelijk met  2016 

Vollenhove 

Inname totaal 2016 Inname totaal 2017 Stijging   

57703 kg 100% 70110 kg 100% 12407 kg  21,5 % 

 
Vollenhove  

Afvoer 2017 
van het totaal 

ROVA  3844 kg  
Recyclebaar  32234 kg  
Hergebruik totaal 66266 kg  
 

Hergebruik 2016 Hergebruik 2017  Stijging  

53399 kg 66266 kg 12867 kg  24.1 % 

 

Vergeleken met 2016 is het hergebruik om  24,1 %  gestegen. 
De restafvalpercentage van 5,5%  betekent dat de percentage met  2% gedaald is ten opzichte 
van 2016, toen was het 7,5%%.   Op naar de 5%.  
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Omzet en Uitgaven  2017 

 

De omzet van alle filialen samen  is de basis, dat is 100% 

De personele kosten 44,58 % 

Vrijwilligersvergoeding  5,90 % 

Gebouwen en inventaris 18,32 % 

Autokosten   2,56 % 

Overige kosten   8,04 % 

Inkopen horeca en kleding   22,28 % 

 

 

Dat alles opgeteld wordt dan 101,68 % wat dus een tekort oplevert van 
1,68 % en dat tekort wordt gedekt uit de bijdrage van de ROVA. 
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Organisaties met wie wij samenwerken voor onze missie:  
Mens en Milieu 

 
IGSD – Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland-Westerveld 

Stam  -   is een arbeidsbemiddelaar en re-integratiebureau voor mensen met een   
arbeidsbeperking 

EEGA  - het  Autisme Kennisnet Overijssel 

Zes op Maat in Steenwijk -  maakt begeleiding persoonlijk  

UWV  - in Steenwijk 

NWG – NoordWestGroep  

RIBW  Regionale Instelling voor Beschermd Wonen 

Reclassering 

Raad voor de Kinderbescherming 

Taalpunt 

Stichting Present Steenwijkerland 

Frion 

Interakt Contour 

Scholen in Steenwijk   (RSG en CSG Eekeringe en Ambelt uit Steenwijk) 

Friesche Poort Emmeloord 

AOC – Terra  Meppel  

ROC Landstede en Deltion College 

Profila Zorg 

St. Lezen en schrijven 

Repaircafé 
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Wij ondersteunen door materiaal te verzamelen 
of  producten af te nemen. 

Activiteitencentrum de Variant Steenwijk bakt cake, brownies en appeltaart 
voor het Eethuisje. 
Verband voor Afrika ontvangt lakens. Deze worden door hen in repen 
gescheurd voor verbandrollen. 
KNGF Geleidehonden   -   Er worden  voor hen plasticdoppen verzameld, om 
de opleiding van een hulphond te bekostigen. 
Kurk -  Ondanks dat er (momenteel) geen afnemer is, wordt kurk verzameld 
omdat het kostbaar en duurzaam materiaal is.  
EekO verzamelt lege cartridges, mobile telefoons en batterijen voor hergebruik. 
Met de vergoeding voor de opbrengst steunt de kringloopwinkel de 
zeehondencrèche in Pieterburen. 
Biodiesel Kampen neemt frituurvet af en verwerkt dit tot biodiesel, een 
schonere alternatieve brandstof. 
van Wijk & Olthuis in Dronten neemt kaarsenresten af. 
Stichting Opkikker Vollenhove verzamelt mobieltjes en brillen voor Afrika. 
Gered Gereedschap 
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      Goede Doelen 
 

De stichting  doneerde voor het jaar 2017 aan zes  organisaties, de bedragen worden afgeleid 
van een bepaald percentage van het resultaat en variëren (dus) per jaar. 
Deze organisaties worden door de medewerkers in Steenwijk en Vollenhove gekozen. 
Deze keer is er zowel in Vollenhove als ook in Steenwijk vooral voor regionale organisatie 
gekozen.  
De cheques werden in februari 2018 uitgereikt.  
 
Kringloopwinkel Steenwijk 

1. Stichting  Duwtje in de rug in Steenwijk   2.500 euro 
2. Stichting  A.V.O.S.  in Steenwijkerwold   2.500 euro 
3. Stichting Mensenkinderen  uit Diever    2.500 euro 
4. Stichting Kinderdroomwens – landelijk   2.500 euro 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Kringloopwinkel Vollenhove 

1. Activiteitencommissie Nieuw Clarenburg      750 euro 
2. Stichting Eetgroep ‘Het Trefpunt’ in Vollenhove      750 euro  
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Impressie door het jaar 2017 heen 

 

Nationale Kringloopdag zaterdag 7 oktober 2017 

De Kringloopwinkel in Steenwijk is aangesloten bij de Branchevereniging Kringloopbedrijven 
Nederland.  Elk jaar wordt er landelijk een dag georganiseerd.  Het thema 2017 is “Het is feest 
bij de Kringloop”en Steenwijk doet volop mee. 
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De seizoenen en de feestdagen zijn bij uitsteek een bezoek aan de 
kringloopwinkel waard. 

Ook de kringloopwinkel hoopt iedere winter weer “it g iet oan” en daarom staat bij een paar 
graden vorst alles klaar. Ook voor de winterspoort vindt u alles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elk jaar weer  carnaval  -  met een prachtig kostuum van de kringloopwinkel een feest 
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Tussen KUNST&KRINGLOOP een vaste actie elk jaar 

 

 

De medewerkers van Kringloopwinkel Steenwijk 
hebben weer veel mooie, bijzondere en 
waardevolle KUNST & KRINGLOOP 
voorwerpen verzameld. 

 

 

 

 

 

 

Prachtige kledingcreaties in de textielafdeling van de winkel gebaseerd op kunstwerken i.h.k.v. 
KUNST & KRINGLOOP 
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En natuurlijk  weer de bekende kerstkoopzondag op de laatste zondag van 
november, met de mooiste spullen en grote drukte buiten en binnen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bij een  feest hoort feestkleding. Ook daaraan hebben de medewerkers van de 
kringloopwinkel gedacht. Zowel voor de vrouw alsook voor de man. 
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Voor het eerst in de kringloopwinkel  een bijeenkomst in het kader van de 
internationale vrouwendag op 8 maart 

 

Feest vier je met een traktatie daarom was 
voor alle vrouwen de koffie en een klein 
gebakje gratis. 

Er waren diverse vrouwelijke sprekers uit 
Steenwijkerland en omgeving 
uitgenodigd.  
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Amnestie international houdt de jaarlijkse schrijfmarathon  
op de bovenverdieping in de winkel in Tuk 

 

 

 
 
Burgemeester Rob Bats en zijn echtgenote  
waren de eerste gasten.   
Zij tekenden groetenkaarten en schreven 
bemoedigingsbrieven naar gevangenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag 2017 Stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o.  
 
 

https://kringloopwinkelsteenwijk.nl/09/nieuws/u-schrijft-toch-ook-mee�


De vrijwillige bestuursleden van de Stichting Kringloopwinkels Steenwijk e.o. 

voorzitter:  Max Gras 

secretaris:  Christel Schuuring-Kretzschmar 

penningmeester: Wim Engels 

lid:    Emmy  Danen-van Loveren 

lid:    Ronald van Vlijmen 

 

Bedrijfsleider:        Mevr. T.G. de Jong 

 

De winkels zijn ook bereikbaar via de websites en op Facebook  

Stichting Kringloopwinkels e.o. 

Boterweg 5 
8334 NS Tuk 
Tel: 0521-513668 

info@kringloopwinkelsteenwijk.nl 

www.kringloopwinkelsteenwijk.nl 

 
Kringloopwinkel  Vollenhove 

Weg van Rollecate 11 
8325 CP Vollenhove 
Tel: 0527- 244 000 

info@kringloopwinkelvollenhove.nl 

www.kringloopwinkelvollenhove.nl 

Regionaal Textielsorteercentrum  

Produktieweg 20 

8331 LK Steenwijk 
 

 

KvK: 05054256 
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