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VAN DE REDACTIE

Kopij, gratis familieberichten, kleintjes 
(advertentieruimte, niet voor bedrijfs-
matige 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: 
31 januari 2014

Voor u ligt alweer de laatste Wijkinfo van het jaar 2013. 

Om te beginnen willen we Henk de Nekker welkom heten als vaste fotograaf. Hij gaat 
vanaf heden iedere wijkinfo voorzien van een prachtige foto op de voorkant. 
Met deze versterking zijn we erg blij! 

In deze wijkinfo kunt u een verslagje lezen van een leuke jeugdactiviteit: paddestoe-
len maken. 
Ook in deze wijkinfo de uitnodiging voor de nieuwjaarinstuif op woensdag 8 januari, 
u komt ook? 

Veel leesplezier!

Jildau Coehoorn  &  Maaike Jansen 
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Op 12 november en 10 december heeft het bestuur weer vergaderd. Helaas 
konden we niet gemakkelijk een avond te plannen vanwege ziekte van enkele  
bestuursleden. Voor de overige leden wordt het dan wel druk, maar we ma-
ken er het beste van.
Aandachtspunten blijven natuurlijk de verkeerssituatie in de wijk en de par-
keersituatie rond de Meenthe. Voor deze punten zijn we erg afhankelijk van 
de gemeente maar de belangengroep blijft aandringen. 
De najaarsinfo avond, met als onderwerp de bewoners van de Maatschappij 
van Weldadigheid en de Joodse kolonisten rond 1900, werd goed bezocht. 
De St. Maarten optocht is geweest. Met een goede opkomst, goed weer, fijne 
muziek van Cresendo en een lekkere versnapering na afloop is het een fijne 
avond geworden. 
De binnenkant van het Vuso gebouw, even als ons wijkgebouw en ook wel 
het Torennest genoemd is, mede dankzij een boel vrijwilligers opgeknapt: de 
muren zijn geschilderd, er is nieuwe vloerbedekking gelegd en er is schoonge-
maakt. Het is zeker mooi opgeknapt! 
Punt van aandacht is zeker het alcohol beleid van de gemeente, dat geldt voor 
alle clubhuizen in Steenwijkerland. Vanaf 1 januari zal de gemeente streng 
gaan handhaven op verstrekken en gebruik van sterk alcoholische dranken. 
Alle drank welke niet bij de supermarkt verkocht wordt, mag niet geserveerd 
worden in deze accommodaties. Dat geldt dus ook voor ons als wijkvereniging 
in het Torennest. Aan een overtreding zijn forse boetes gekoppeld. (Dit loopt 
in de duizenden euro’s). 
De komende tijd gaan we aan de slag voor de ledenvergadering van 28 
februari 2014. Verslagen van de diverse activiteiten verzamelen en natuurlijk 
de financiële zaken, waarbij de nieuwe begrotingen niet zal ontbreken. 

Onze	grootste	zorg	echter	is	de	bezetting	van	de	bestuurstaken.	
Wie	komt	in	2014	ons	bestuur	versterken?

Maar eerst gaan we begin van het nieuwe jaar een leuke avond tegemoet: de 
nieuwjaarsinstuif op woensdag 8 januari . We hopen dat veel mensen samen 
met ons, onder genot van een drankje en hapje en een leuk muzikaal optre-
den, het nieuwe jaar in willen luiden. 

Namens het bestuur,
Elly van der Maas

VAN DE BESTUURSTAFEL
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JUBILEUM HANDWERKCLUB
Op 11 oktober bestond de handwerkclub 25 jaar en werd
destijds opgericht door Mevr. Tuwkje Niemeijer in 1987.
Met 13 dames zijn we begonnen, 5 dames zijn overleden en 3 haakten 
af door verhuizing en andere omstandigheden.
Nu zijn we met 6 dames en nog steeds om de veertien dagen
komen we met veel plezier bijeen. De ideeën bespreken we met elkaar 
en vaak komen er leuke resultaten van.

Sokken of sloffen breien, pannenlappen haken, kleedjes maken,
truien breien, popjes aankleden, kaarten maken en voor een project
in het buitenland maken we dekentjes in ledikantjes.
Zo zijn we altijd bezig.
We hebben nooit een zaalruimte in het gebouw gehuurd. Beurtelings 
kwamen en komen we bij de deelnemende dames thuis.
Woensdag 11 oktober zijn we met elkaar naar De Bovenmeester ge-
weest voor een gezellige middag.   Mevr.	J.M.	Olthuis.

Bovenste rij: Mevr. Schapelhouman – Mevr. Vreeling.
Onderste rij: Mevr. Zoer – Mevr. Baring – Mevr. Olthuis – Mevr. Lubbersen.
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NIEUWJAARSINSTUIF
Het jaar is weer voorbij gevlogen!

Om 2014 in te luiden willen we u uitnodigen voor de 
nieuwjaarsinstuif op:

Woensdag 8 januari 2014
Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in het VUSO ge-

bouw. Hapjes en drankjes worden zo als ieder jaar verzorgd 
door Trees Hoogma. 

Het gaat een avond worden met leuke muzikale begeleiding! 
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Bert Vis - Steenwijkerdiep -  tel (0521) 534 090 
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NL DOET
Beste lezer,

Op 21 en 22 maart organiseert het Oranjefonds weer NLdoet.  Dit is de grootste vrij-
willigersactie van Nederland.
Ons als wijkvereniging lijkt het leuk om een bijdrage te leveren aan NLdoet.
Wellicht heeft u er wel eens van gehoord?  Op www.nldoet.nl kunt u hierover meer 
lezen. Het is een leuke actie om onze wijkvereniging eens in het zonnetje te zetten! 

Wij kunnen bijvoorbeeld een leuke activiteit ondernemen met enkele bewoners van 
Nijenstede, maar misschien heeft u een veel leuker en origineler idee??

Het oranjefonds stelt een bepaald bedrag beschikbaar voor een duizendtal ideeen.  
Wel is het zo dat er veel ideeen worden aangedragen en er maar voor een beperkt 
aantal geld beschikbaar is. Op = op! Dus hoe eerder hoe beter! 

Wij horen uw ideeen graag!  Alles kan en alles mag! 

U mag ons dit doorgeven via een mailtje aan: info@steenwijknoord.nl. U kunt ook 
bellen met onze secretaris Mw. Elly van der Maas via telefoonnummer: 05 21 - 52 35 
13.

Alvast bedankt voor het meedenken!

Namens het bestuur en de redactie van Wijkvereniging Noord. 
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WIJKAGENDA 2013 /2014
Datum Activiteit Aanvang

JEUGDAGENDA 2013
Datum   Activiteit               Aanvang 
15 februari   Bowlen Leeftijd 6+         Info volgt begin februari
20 april  Paaseieren zoeken         Info volgt in wijkinfo 
11 juni Buitenspeeldag                Info volgt in wijkinfo
20 juni Volleybaltoernooi               Info volgt in wijkinfo 

20 dec.          Kaarten   19.15 uur  
27 dec.          Kaarten   19.15 uur
3   jan.           Kaarten   19.15 uur
8   jan.           Nieuwjaarsinstuif   Zie deze wijkinfo
10 jan.           Bingo   19.30 uur 
17 jan.           Kaarten   19.15 uur
24 jan.           Kaarten   19.15 uur
31 jan.           Kaarten   19.15 uur 
7   febr.          Bingo   19.30 uur
14 febr.          Kaarten   19. 15 uur 
21 febr.          Kaarten   19.15 uur
28 febr.          Ledenvergadering  ZIe deze wijkinfo
7  maart         Bingo   19.30 uur 
14 maart        Kaarten   19.15 uur
21 maart        Kaarten   19.15 uur 
28 maart        Kaarten   19.15 uur
4   april          Bingo   19.30 uur
11 april          Kaarten   19.15 uur
18 april          Info avond   Info volgt
25 april          Kaarten   19. 15 uur
2   mei           Bingo   19.30 uur
9   mei           Kaarten   19. 15 uur
Medio mei        Feestavond   Info volgt 

Wist u dat... 
......de ledenvergadering wordt gehouden op vrijdag 28 februari ?
..... u van harte welkom bent om mee te praten? 
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KOKEN MET JAN
Na herhaalde verzoeken van verschillende personen, pak ik de kook pen weer op.

Een heel fijn recept komt nu uit mijn brein naar voren. 
Ik denk aan een heerlijk stukje wild met stoofperen en krielaardappeltjes.
Denk niet van, dat is veel te moeilijk, want dat is het niet.

Bereiding
Bestrooi de files met zee-zout en laat dat een uur intrekken (eigen inzicht)
Bak de haas in ruim boter bruin en krokant.
Leg het vlees in een ovenschaal en doe er een blaadje laurier bij
Zet de oven op 180 graden en plaats de schaal er in, (ongeveer 50 /45 minuten) en 
overgiet ze geregeld met wat botersaus. Voeg na 10 minuten wat water toe.
Bak de piepertjes mooi bruin en gaar (laag pitje)
Kook de stoofperen met wat rode wijn of perenrood.
Als de schaal uit de oven is doe er dan  de grand-berrysaus er overheen.
Als dessert geeft men een heerlijk ijscoup of sinaasappel schijfjes toe.
Verders naar eigen inzicht.

Eet smakelijk. 

Groeten van Jan

Benodigheden: 

voor 2 personen.

- 1 rode ui

-  een potje cranberry saus

- een grote haas filet of 

   twee kleine.

-  600 gram krieltjes

- 1 kg stoofperen 

   (Gieser Wildeman)

-  zout /peper/laurierblad

-  suiker/zoetstof
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 WONINGINRICHTING 
PARKET/ ZONWERING                                      
TAPIJTEN/GORDIJNEN 
LAMINAAT/LINOLEUM 
Tukseweg 34, Steenwijkerdiep 6, Boterweg 8. 

Steenwijk, telefoon 0521-512003. 
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Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 8331 KG Steenwijk T (0521) 53 99 99 E info@zorggroep‐onl.nl  (0521) 53 99 99 E info@zorggroep‐onl.nl 

Betrokken zorg
voelt goed
www.zorggroep‐onl.nl
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Volgende keer beter..?
  Wij regelen 
      het!

Volgende keer beter..?
  Wij regelen 
      het!

Beulakerweg 30, 8355 AH  Giethoorn • tel. +31 (0)521 - 36 13 60 • info@dejonge-giethoorn.nl        
Kijk voor aanbiedingen en acties op www.sfeervolgiethoorn.nl

oa: 
feest - borrel - uitje - 
diner - boottocht - 

etc.

oa: 
feest - borrel - uitje - 
diner - boottocht - 

etc.

Beulakerweg 30, 8355 AH  Giethoorn  
tel. +31 (0)521 - 36 13 60 • 
nfo@dejonge-giethoorn.nl        

Kijk voor aanbiedingen en acties op 
www.sfeervolgiethoorn.nl

DE HUISMUS
Het mussennest.

Na enige tijd weg geweest te zijn .Laten we zeggen vertrokken naar warme 
streken,ben ik weer terug gevlogen naar het plekje bij Ramswoerthe.
Rondvliegend heb ik nog niet veel veranderingen gezien.
Wel is het Rabo- Meenthe gebouw verbouwd en is een aanwinst voor de stad Steen-
wijk. Ik ben even binnen gevlogen en het is erg mooi geworden.In de haven is Zomers 
ook meer structuur en beleid gekomen en dat is prima.De kaartclub is weer volop 
bezig en er komen gelukkig wat nieuwe gezichten bij. De jeugd blijft nog wat achter-
wege ,maar dat zal wel komen ,denk ik .Respect voor het bestuur en commissie-le-
den die toch maar zorgen dat alles draait. Tijdens mijn rondvluchten zie ik nog weinig 
mensen bij de jeu-de boules banen.
Kom mensen ga eens kijken en doe mee. Ja we zitten nu in de Kerstttijd een tijd van 
bezinning. Laten we beginnen met ons te bezinnen over de wijk vereniging. Al maan-
den staan er oproepen voor bestuurs-functies.Het bestaan van de wijkvereniging 
hangt mede af van een goede invulling van het bestuur. Bezin U hier over en trek de 
laarzen aan en geef U op.
Beste mensen ,van uit mijn nest wens ik U een heel gelukkig en zover mogelijk is een 
gezond 2014 toe . Ennneeee vlieg er eens uit, is gezond.

Groeten van de huismus.
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 Koningstraat 6, Steenwijk - tel: 0521 510777 
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IN DE PEN.........
Noortje (mijn buuf) heeft de vorige keer in DE PEN gestaan 
en vroeg mij of ik de volgende wilde doen. Dus bij deze. 
Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Cynthia Dekker-Henstra en ben 
geboren op 21-03-1985 in het ziekenhuis in Meppel. Ik ben getrouwd op 
26-08-2011 met Martijn Dekker geboren op 16-05-1981 in Steenwijk. Samen 
hebben wij een dochtertje van 1 jaar Fayenne Dekker die op 16-09-2012 in 
het ziekenhuis in Meppel is geboren.
Wij wonen met ons gezin op de Matthijs Kiersstraat 26. Wij hebben deze wo-
ning van de gemeente gekocht in Januari 2009. Mijn moeder heeft eerst altijd 
op deze plek gewoond ongeveer 20 jaar. Toen ik 3 jaar was zijn we verhuisd 
naar de Matthijs Kiersstraat 26 en heb bijna mijn hele leven daar gewoond. 
Op mijn 19de ontmoete ik mijn huidige man via een college van het werk en 
zijn we gezellig een avondje wezen stappen. Het klikte gelijk en sinds die tijd 
zijn we samen.
We hebben altijd tegen elkaar gezegd dat als de woning van mijn moeder een 
keer vrij zou komen wij heel graag daar zouden willen wonen.
Maar mijn moeder was nog te goed om weg te gaan en wilde absoluut niet 
verhuizen. Dus hebben wij eerst die droom laten varen en verder gekeken 
naar woningen. Onze eerste huis wat we kochten was een nieuwbouwwoning 
aan de Heerweg in Tuk. Hier hebben we maar ongeveer 2 jaar gewoond. Mijn 
moeder werd ziek in die tijd en het zag er naar uit dat ze niet meer in haar 
woning zou kunnen blijven wonen. We hebben gekeken of er mogelijkheden 
waren om de woning op de Matthijs kiersstraat 26 te kopen, want dit was nog 
steeds onze droom. Natuurlijk woonde het goed op de Heerweg in Tuk maar 
op de Matthijs Kiersstraat woont het beter.
Uiteindelijk is het gelukt deze woning te kopen in Januari 2009 en gelukkig 
konden wij onze oude woning aan de Heerweg in Tuk snel verkopen. Toen 
hebben we nog ongeveer een jaar samen gewoond met mijn moeder tot dat 
ze een gelijkvloerse woning aangeboden gekregen heeft achter de Rabobank.  
Helaas heeft ze daar niet lang mogen wonen al na 3 kwart jaar is ze verhuisd 
naar het verpleeghuis. Toen wij de woning kregen moest er ontzettend veel 
aan gebeuren. We hebben 4 maand flink moeten verbouwen. Gelukkig zijn 
mijn schoonvader en mijn man heel handig dus hebben we bijna alles zelf 
gedaan. Dag in en dag uit zijn we bezig geweest. Het hele huis is gestript, veel 
breekwerk, nieuwe vloeren, badkamer verplaatst, schuifpui geplaatst, vast 
trap naar zolder, nieuwe keuken ect ect ect.



17

Na die 4 maand was de beneden verdieping bijna af en konden we inrichten. 
De maanden erna hebben we beetje voor beetje verder verbouwd en nu zijn 
het nog een paar kleine dingen en dan is de woning echt af.We zijn heel erg 
tevreden over het resultaat.Het is een hele andere woning geworden en veel 
moderner maar toch met sfeer. Mijn man werkt fulltime als automonteur APK 
bij Profile Tyrecenter in Steenwijk en ik werk ongeveer 28 uur als laborant 
in het laboratorium Eurofins in Heerenveen. Ikzelf heb niet zo veel tijd voor 
hobby’s maar als er tijd voor is mag graag leuke dingen doen met mijn gezin 
en vriendinnen, shoppen, thee leuten.  Mijn man die speelt graag het compu-
terspel World of Warcraft en leest graag een boek. En verder hebben we het 
ook nog druk met onze kleine meid en het verder afwerken van onze woning. 
Ik weet nog niet aan wie ik de pen zou willen doorgeven maar ga er over na-
denken.      
       Groetjes Fam Dekker

PRIJSVRAAG 
Wat houdt de prijsvraag in? 
Hieronder treft u vier vragen met betrekking tot de informatieavond die 1 november 
j.l.  heeft plaatsgevonden in het Torennest. 
Prijs die u kunt winnen?
Onze voorzitter heeft na afloop van deze informatie avond een dubbel DVD gekregen 
van Geert Groen. Zij  had beloofd wat met deze DVD te doen en gaat deze daarom 
verloten onder de inzenders van alle goede antwoorden van de onderstaande vragen.

Het betreft de dubbel DVD ‘Wij in Steenwijkerwold” en ‘Dorpsfeest Willemsoord’. 

VRAGEN:
1	Wie	was	de	oprichter	van	de	Maatschappij	van	Weldadigheid?
2.	Welke	dorpen	vielen	onder	de	Maatschappij	van	Weldadigheid?
3.	Welk	huidig	dorp	was	de	Jodenbuurt?
4.	Wat	fungeerde	in	het	Jodenbuurt	als	synagoge?

De goede antwoorden kunt u VOOR 31 januari inzenden, per email aan: info@steen-
wijknoord.nl of op een briefje in de bus doen van Maaike Jansen aan de Matthijs 
Kiersstraat 12 of in de bus van Albertine de Jonge aan de Harm van Swinderenstraat 
31. 

Succes! 
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KAARTUITSLAGEN 
27 september 2013

KLAVERJASSEN                                             JOKEREN
1ste    Mevr. Ykema                       5772      1ste    Mevr. Bakker – Mulder 155
2de     Mevr. Settels                       5495      2de     Mevr. J. Bakker             160
3de     Mevr. Veenstra                   5243       p.p.     Mevr. v.d. Ploeg          
4de     Dhr.    Roo                           5215
5de     Dhr.   Kiekebos                    5160
p.p.     Mevr. Onderweegs              4553
 
4 oktober 2013

KLAVERJASSEN  (28 pers.)                           JOKEREN ( 7 pers.)
1ste     Mevr. Ykema                      5450      1ste    Mevr. Bakker – Mulder  86
2de      Mevr. Bakker                      5389      p.p.     Mevr. Zoer
3de      Mevr. Keetman                   5061
4de      Mevr. Haas                         4946
5de      Dhr.   van Luinen                4819
p.p.      Mevr. Schutte                     4593
 
11 oktober 2013

KLAVERJASSEN ( 21 pers.)                              JOKEREN ( 8 pers.)
1ste      Dhr.   Bakker                      5770        1ste   Mevr. Bakker – Mulder 165
2de       Dhr.   van der Maas           5743        p.p.    Dhr.    Pieters                411
3de       Mevr. Orsel                        5205
4de       Dhr.    Onderweegs            4959
p.p.       Mevr.  Ykema                     4382
 
25 oktober 2013

KLAVERJASSEN ( 24 pers.)                               JOKEREN ( 9 pers.)
1 ste      Mevr. Bakker                     5219        1ste   Mevr. v.d. Ploeg              70
2 de       Dhr.    Madhuizen              5209        2 de   Mevr. Stephanus            145
3 de       Mevr. Ebink                        5011        p.p.    Mevr. Bakker – Mulder  265
4 de       Dhr.   Pieters                      4939
5 de       Dhr.   Lubbersen                 4905
p.p.        Mevr. Orsel                        4619                      
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8   november  2013

KLAVERJASSEN   30 personen.                        JOKEREN  8 personen

1ste  Mevr. Schutte                5555 p.             1ste  Mevr. Bakker – Mulder  103 p.
2 de  Hr.      Ebink                   5433 p.             2 de  Hr.     Slot                       109 p.
3 de  Hr.      Kiekebos             5248 p.              p.p.  Mevr. v.d. Ploeg             247 p.
4 de  Hr.      Schutte                5155 p.
5 de  Mevr. Beute                   5134 p.
p.p.   Hr.      v.d. Maas            4670 p.            
 

22  november   2013

1ste  Mevr. Madhuizen          5668 p.             1ste   Mevr. Bakker – Mulder  140 p.
2 de  Mevr. Schutte                5353 p.             2 de   Mevr. Zoer                     142 p.
3 de  Hr.      Drent                  5138 p.              p.p.    Mevr. Spin                     370 p.
4 de  Hr.      Schutte               5125 p.
5 de  Mevr. Schapelhouman  5027 p.
p.p.   Hr.      de Bruin              4566 p.

Kaart u 
ook een

 keer m
ee in het 

nieuwe jaar? 

Elke vrijd
agavond ( behalve de 

laatste 
van de maand ) start

en 

we om 19.15 uur.  
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Praktijk voor Natuurgeneeskunde.
En Voetsalon “Trudy”.

Kinesiologie. Bloesemtherapie.
Neuro Emotionele Intergratie Therapie.
Hulda Clark Therapie.
Reiki Behandelingen en cursus.
Leer en concentratieproblemen. Dyslexie.
Voedingsanalyse/allergieën.

Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5
8331 KK Steenwijk
onlinezaken@yahoo.com
Behandeling ook s'avonds volgens afspraak
0651383445
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GEHANDICAPTENRAAD 
Wellicht ten overvloede willen wij u wijzen op het bestaan van de Gehandi-
captenraad Steenwijkerland (GRS).
Wij zijn een groepje vrijwilligers dat zich inzet voor de belangen van chronisch 
zieken, visueel-, lichamelijk- en zintuiglijk gehandicapten, op het gebied van 
Bereikbaarheid, Toegankelijkheid, Uitgankelijkheid en Bruikbaarheid (BTUB) 
in de ruimste zin van het woord voor de doelgroep. Ondanks dat binnen de 
gemeente Steenwijkerland een goede basis is gelegd voor het lokale gehandi-
captenbeleid, kan ook de doelgroep invloed uitoefenen op dit beleid. De GRS 
vraagt aan de doelgroep haar ervaringen en/of suggesties door te geven aan 
ons secretariaat. Alleen als de doelgroep situaties aan ons meldt die uit het 
oogpunt van chronisch zieken en gehandicapten verbeterd dienen te worden, 
kan de GRS de gemeente en de WMO-raad daar op attenderen.
Sinds kort beschikken wij over een website die overigens nog in ontwikkeling 
is maar neemt u er gerust een kijkje : www.gehandicaptenraadsteenwijker-
land.nl

Met vriendelijke groeten,
Annelies Elshof - van Seters

 Belangenbehartiging
Het bestuur van de wijkvereniging, met name onze 
groep belangenbehartigers,is zeer geïnteresseerd 
naar de knelpunten die men tegenkomt. Dus mel-
den aan het bestuur is zeker zinvol. Wij kunnen, als 
directe verantwoordelijke voor de wijk en omdat wij 
over directe korte lijnen met de gemeente beschik-
ken, zeker iets voor u betekenen.
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“SHANGHAI” 
CATERING 

Speciaal voor al uw feestjes thuis! Ook voorverenigingen! 
Voor informatie kunt u bellen		(0521)	512176 

Paardemarkt 4 – Steenwijk 
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KLEINTJES

FAMILIEBERICHTEN

GEBOREN

Op 24 november is geboren
  
  Stas Tijmen Walpoott,

zoon van Koen & Noortje en broertje van 
Mees Walpoott. 

Veel geluk gewenst met jullie 4tjes! 

BEDANKT

We willen Mevrouw Bos hartelijk 
bedanken voor haar inzet als contact-
persoon voor de Tukseweg. 

WELKOM

We willen graag welkom heten 
Tamara Kuiper. Zij is vanaf januari 
de nieuwe contactpersoon voor 
de Tukseweg geworden. 

Welkom bij de wijkvereniging!
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Voor de bestrijding van alle 
soorten ongedierte 

Onder andere: 
• Houtworm 
• Boktor 
• Muizen 
• Ratten 
• Wespen 
• Vliegen 
• Papiervisjes 
• Zilvervisjes 
•  

Vestdijkhof 4 
8331 PW Steenwijk 
tel. 0521 – 52 33 52 

 

Vogel 
voor al uw: 

 
• saus en behangwerk 
• wandafwerking 
• binnen en buiten 
• schilderwerk 

 
Is uw woning 15 jaar of ouder? 
Dan betaalt u slechts 6% btw. 
 

Vogel 
Ruiterweg 57 

7974 HA Havelterberg 
Tel. (0521)  51  17  92 
GSM. 06. 233  836  35 

We zijn verhuisd ….. 
Kantoor: Doelenstraat 9, 8331 HZ Steenwijk 
Telefoon 0521 – 512613 
Internet: www.onderlingesteenwijk.nl 
E-mail: info@onderlingesteenwijk.nl 
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 Oliehandel     Dolderweg 10 
J.Pit &Zn.           8331LL 
(Compaan – Pit)   Steenwijk   

tel: 0515-577924 
Dieselolie-Petroleum-Gasolie-Smeerolie 

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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PADDEN STOELEN MAKEN
Na een herfstachtig begin van de week was het afgelopen woensdag 30 oktober ook 
herfst in het VUSO gebouw.
Op deze woensdagmiddag werden er door 16 kinderen een prachtigste herfstcreaties 
gemaakt.
We zijn begonnen met het maken van de paddenstoel. Door een schuimen bol en 
een wc rol aan elkaar vast te maken.  Dit werd helemaal omhuld door papier machee. 
Een lekker geklieder met de lijm. Om het een mooie kleur te geven kwamen ook de 
verf en kwasten er aan te pas. 
Van al dat knutselen krijg je best wat trek en aan de inwendige mens was ook ge-
dacht.
De kinderen kregen een beker ranja en een lekker zakje chips. Na de korte pauze 
werd er gauw weer verder geknutseld. De paddenstoel werd op een bordje gelijmd. 
Om de paddenstoel kwamen mos, bladeren, eikels en kastanjes. 
Om het herfstplaatje helemaal af te maken konden de kinderen kiezen tussen een 
smurfje of een echte kabouter.  Vol trots gingen de kinderen met hun paddenstoel 
naar huis.  Het was een erg gezellige middag!
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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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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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PUZZEL
Onderstaande vindt u een SUDOKU puzzel, niveau 3. 

Als u het leuk vindt, kunt u deze invullen en uitknippen en deze in de bus doen bij 
Maaike Jansen aan de Matthijs Kiersstraat 12. 
Graag voor 31 januari inleveren. 

Onder de inzenders verloten we een prijsje!  Succes en plezier met het invullen van 
de SUDOKU! 

NAAM: ..........................................................................................

STRAAT + NR:.................................................................................
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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
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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

Straat    Contactpersoon           Tel.
B. ten Broeckestraat Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5         514667 
Burg. Reinenstraat Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5         514667
Capellekade  Mw. Slot – Capellekade 2         517012
Capellestraat  Mw. Slot – Capellekade 2         517012
Dolderweg  Dhr. J. Beute – H. v. Swinderenstraat  17        512618
E. Hiddingstraat               Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5  -                       514667
Gedempte Turfhaven     Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91                 321061
H. van Steenwijckstraat  Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11    512047    
H.van Swinderenstraat Mw. J. van Steenbergen –          
   Capellekade 4       0612023044 
H.C. Fledderusstraat Dhr. E. Koelma – H.C. Fledderusstraat 6        510887
Houthaven  Dhr. J. v/d Maas – Houthaven 28        523513       
M. Kiersstraat   Dhr. De Graaf – M. Kiersstraat 21                     514526 
N. ter Maethstraat Mw. K. Gorte – N. ter Maethstraat 7               360677
Neptunus  Mw. R.Lubbinge – Steenwijkerdiep 151          515244
Posseidon               Mw. De Jong – Steenwijkerdiep 132                 852102 
Produktieweg               Dhr. J. Beute – H. v. Swinderenstraat  17        512618 
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot – Steenwijkerdiep 80        519049
Steenwijkerdiep              Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91                  321061										                                  
Tukseweg (t/m brug)  Mw. M. Bos – Tukseweg 61                      513783 
Tukseweg (vanaf brug) Dhr. J. Beute – H. v. Swinderenstraat  17        512618 
Tuttelstraat               Mw. G. Schutte – Tuttelstraat 6                       517432 
Z. ter Steghestraat Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11     512047         
Buitenleden                Dhr. J. Meinsma – Burg. Reinenstr. 10        512609             
Woldpoort  Mw. T.M. Mulder - Woldpoort 23        517822

CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING
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BESTUURSLEDEN
& 

JEUGD - COMMISSIE LEDEN

GEZOCHT!

Bel of mail ons dan eens voor meer 
informatie via  0521- 521988 of via 

email: info@steenwijknoord.nl. 


