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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: 
30 maart 2013

Voor u ligt de eerste wijkinfo van het nieuwe jaar.
Deze keer een aantal jaarverslagen en de uitnodiging voor de algeme-
ne ledenvergadering. Daarbij natuurlijk de vaste rubrieken.

Langs deze weg wil ik, Tessa Halman, iedereen bedanken voor de 
leuke samenwerking. Ik heb besloten mij niet herkiesbaar te stel-
len voor mijn taak in de redactie en in het bestuur van onze wijk. 
De tijd is aangebroken dat ik mij op andere dingen ga richten. Ach-
ter de schermen blijf ik de redactie nog enige tijd ondersteunen.                                     
Hierbij kunnen we ook mededelen dat we tevens versterking van de 
redactie hebben gevonden: Jildau Coehoorn.  In de ‘In de pen’ van de 
volgende wijkinfo stelt zij zich aan u voor! 

Maaike Jansen
Bernadette Keijzer
Tessa Halman                                                                                                        
Jildau Coehoorn
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Bert Vis - Steenwijkerdiep -  tel (0521) 534 090 
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JEUGDAGENDA 2013
31 maart 2013 Paaseieren zoeken 
- Aanvang:  11.00 uur 
- Locatie: schoolplein van School B

18 mei 2013 Vossenjacht
  - verder informatie volgt nog 

12 juni 2013 Buitenspeeldag
  - verdere informatie volgt nog

21 juni 2013 Volleybaltoernooi 
- Aanvang:  20.00 uur 
- Leeftijd: iedereen vanaf 14 jaar

Vijver bij Rabo Theater de Meenthe                                                                                                                                          
In verband met de verbouw van Rabo Theater de Meenthe en de 
aanleg van het nieuwe parkeerterrein zijn de plannen om de vij-
ver half dicht te maken gewijzigd. De vijver blijft in zijn geheel 
behouden. Eromheen komt een mooie wand met daarnaast riet 
en bomen zodat het voor de omwonenden een mooi gezicht blijft.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                 
Namens	het	bestuur	van	de	wijkvereniging
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Datum Activiteit Aanvang

22 februari kaarten 19:15 uur
1 maart Leden jaar-            

vergadering
19:30 uur

8 maart kaarten 19:15 uur
15 maart bingo 19:30 uur
22 maart kaarten 19:15 uur
29 maart info-avond info-volgt
5 april kaarten 19:15 uur
12 april bingo 19:30
19 april kaarten 19:15 uur
26 april kaarten 19:15 uur
3 mei kaarten 19:15 uur

WIJKAGENDA 
2013 
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 WONINGINRICHTING 
PARKET/ ZONWERING                                      
TAPIJTEN/GORDIJNEN 
LAMINAAT/LINOLEUM 
Tukseweg 34, Steenwijkerdiep 6, Boterweg 8. 

Steenwijk, telefoon 0521-512003. 
 

 

 

 

 

 Voetsalon              “Trudy” 
 

Voor: 
Voor:	

• Behandelingen op natuurbasis 
• Pedicure behandeling 
• French manicure/pedicure 
• Wellness behandeling 

voeten/handen 
• Pakkingen/scrubs/maskers/ 

paraffine/leemalgen/lijnzaad/ 
dode zeezout 

• Harsen, nagels lakken 
• Voetreflexmassage 

H. van Steenwijckstraat 5, 
8331 KK Steenwijk 

06-51383445, salon@web.nl 
behandeling ook s’avonds 

asp. lid Provoet 
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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
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VACATUREPAGINA'S
Onze wijkvereniging draait volledig op vrijwilligers, deze komen en 
gaan. Aangezien er de afgelopen periode een flink aantal gegaan zijn, 
zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Immers, de wijkvereniging 
kan alleen maar bestaan wanneer er voldoende vrijwilligers zijn. 
Bekijkt u de volgende advertenties eens goed en wellicht zit er wel 
wat tussen waarvan u denkt: “Hierin kan ik best wat betekenen voor 
de wijkvereniging”. Of wellicht heeft u een familielid waarvan u denkt; 
daar zou het wat voor wezen. Het zou ons enorm uit de brand helpen! 
  
Bestuurslid 
Voor het bestuur zijn wij op zoek naar een bestuurslid. De bestuurs-
leden verdelen onderling de taken die er gedaan moeten worden. Dit 
kunnen taken op het gebied van activiteiten of beleidsmatige zaken zijn 
maar ook belangenbehartiging namens de wijkbewoners.
Elke tweede dinsdag van de maand wordt er vergaderd. Voor meer 
informatie of opgave kunt u terecht bij Peter Walpoott, voorzitter@
steenwijknoord.nl of bel: 511981.                                                   

Wij h
open op veel 

reacties!

  
Kinderopvang   

                                       in  
huiselijke kring  

                        Flexibel  
en Betrouwbaar 

 
 

Ook voor kortdurende                                            
bemiddeling 
 
Boomsluiters 19. 8334TX Tuk 
Tel: 0521-522728 
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 Koningstraat 6, Steenwijk - tel: 0521 510777 
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IN DE PEN.........
Hallo Mede wijkbewoners,

Ik heb de pen van Roland ontvangen om een tipje                                               
van de sluier op te lichten over mij. Ik ben samen met Roland en William Bos 
lid van de verkeerscommissie, van de wijkvereniging.

Mijn naam is Arjon Ringerwöle en woon aan de Tukseweg  vlakbij de 
Dolderbrug. Ik woon hier samen met Tamara en onze dieren. Ik ben geboren 
vlakbij Emmen in Drenthe. Na de middelbare school daar gevolgd te hebben, 
ben ik Bouwkunde gaan studeren aan de HTS in Leeuwarden. Hier heb ik 
zes jaar gewoond. In die tijd heb ik Tamara leren kennen. Na het behalen 
van het diploma, ben ik gaan werken bij een architectenbureau in Zwolle en 
daar zijn we ook gaan wonen. Naast mijn werk als bouwkundige ben ik aan 
de Academie van Bouwkunst verder gaan studeren om mijn architectentitel 
te behalen. In 2006 is deze titel behaald en ben ik bij een bureau in Meppel 
gaan werken. Na drie jaar daar gewerkt te hebben ben ik in 2009 een eigen 
architectenbureau begonnen. Eerst met een kantoor aan (in) huis, maar sinds 
begin dit jaar heb ik samen met Van Stenwic Makelaardij en DB Promotie een 
kantoorruimte aan de Dolderweg betrokken. 

In 2002 zijn we op zoek gegaan naar een andere woning. Deze zoektocht 
bracht ons op een zondagmiddag in augustus 2002 naar Steenwijk en 
korte tijd later waren we eigenaar van de woning aan de Tukseweg. Dat 
is nu alweer meer dan 10 jaar geleden. We hebben een aantal katten 
en een hond. In de zomerperiode wordt deze samenstelling vaak groter, 
omdat we dan regelmatig voor het asiel jonge katten opvoeden. Deze 
kittens komen zonder moeder binnen bij het asiel. Dit gaat meestal om 
socialisatie, de jonge kittens leren dan te wennen aan alledaagse geluiden 
als een stofzuiger en aan mensen en andere dieren. Het is erg leuk om 
te zien hoe onze eigen katten (en hond) hier liefdevol mee omgaan en 
ze opnemen in de groep. Verder werk ik in mijn vrije tijd aan een Matra 
Bagheera. Dit is een oude sportauto met plaats voor drie personen. Op 
dit moment staat deze te wachten totdat de winterperiode voorbij is.                                                                                    
We wonen met veel plezier in deze wijk. Het is een redelijk rustige wijk met 
redelijk veel groen, waar veel voor de wijkbewoners wordt georganiseerd.

Helaas kon ik de pen dit keer zelf aan niemand doorgeven omdat een aantal 
die ik heb gevraagd er geen interesse in hadden, maar gezien de redactie 
vanaf deze wijkinfo versterking heeft in naam van Jildau Coehoorn, geef ik de 
pen aan haar. 
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JAARVERSLAG VERKEERSCOMMISSIE
Betrokken geweest bij zowel De Meenthe zowel ten aanzien van het 
gebouw (geluid, aanrijroutes) als directe omgeving (aanrijroutes bezoe-
kers, parkeervoorzieningen, vijver, beplanting). 
Kennisgenomen van uitkomsten onderzoek gemeente inzake doortrek-
ken Tramlaan naar Productieweg, hier lag de nadruk op, en fietsonder-
doorgang langs Dolderkanaal tussen Steenwijk Noord en Woldmeen-
the.
Duidelijk gemaakt ontlasten wijk van doorgaand verkeer een lang-
gekoesterde wens is. Gemeente ziet dit als niet financieel haalbaar 
in combinatie met verwachten geringe verkeerstoename. Gaan voor 
herinrichting Ter Steghestraat in 50 km uitvoering, in combinatie met 
vernieuwing riolering, 30 km niet wenselijk vanwege doorgaande 
route. Duidelijk te kennen gegeven dat we willen worden betrokken in 
verdere ontwikkelingen, of dit nu herinrichting Ter Steghestraat, toch 
ontsluiting via doortrekken Tramlaan of gehele ontlasting met ‘nieuw’ 
spoorovergang bij Productie weg langs de Aa. Overigens werden de 
laatste opties voor de latere toekomst niet uitgesloten.
De situatie rondom School B met name he gebied rondom de zebra nog 
besproken in het begin van het jaar.
Ook de buslijnen die door de buurt lopen, alleen passerend vanwege 
niet functioneren van Paardemarkt, zijn besproken. Onder andere in 
het ROCOV overleg werd duidelijk dat ook de busmaatschappij het 
wenselijk vind om via het centrum te kunnen gaan.
Tevens bestaande knelpunten zoals sluipverkeer, parkeeroverlast, 
verschillende kruispunten bij gelegenheid ter sprake gebracht bij de 
gemeente en politie. Herhaling is de kracht.
De commissie bestaat uit de heren A.Ringerwöle, W. Bos, R. Heerschop 
en mevrouw A. de Jonge.



16

INFO AVOND
Dhr. en Mevr. Kuiper uit Diever geven een presentatie over
MIDWINTERHOORNS.

Het doel van de avond is de aanwezigen kennis te laten maken met de 
geschiedenis, het gebruik en geluid van de hoorn zoals die in Noord-
oost Nederland nog wordt bespeeld.
Met grote stappen gaan ze door de geschiedenis tot aan de 21 e eeuw.
Ze laten hoorns zien en horen, wanneer en waarvoor worden ze ge-
bruikt. Er liggen hoorns uit diverse landen, uiteraard
ook de Drentse boerhoorn.
Hoe wordt de midwinterhoorn gemaakt. In de pauze kunnen de aan-
wezigen de hoorns bekijken en zelf ook eens op een probeerhoorn 
blazen. 

Het geheel wordt omlijst met spannende verhalen en als
afsluiting wordt een gedicht voorgedragen in een “vrumde taol”

Deze gezellige, informatieve avond vindt plaats op
vrijdag 29 maart, aanvang 19:30 in ons wijkgebouw het torennest.

Opgave	is	niet	nodig
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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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AGENDA LEDENVERGADERING           

AGENDA 
1 Opening.
2 Notulen van de ledenvergadering d.d. 2 maart 2012.
3 Bespreken van de financiële jaarrekening 2012.
4 Bespreken rapport van de kascommissie.(Harm Pieters en   
 Jaap Meinsma)
5 Goedkeuren jaarrekening 2012 en dechargeren bestuur.
6 Benoemen nieuw kascommissielid. Aftredend is de heer   
 Harm Pieters.
7 Bespreken financiële begroting 2012.
8 Verkiezing bestuursleden:
 Aftredend en niet herkiesbaar: Voorzitter dhr. Peter Walpoot  
 en mevr. Annet Norde. Annet was binnen het bestuur verant 
 woordelijk voor de jeugdactiviteiten. 
 Ook  mevr. Tessa Halman verlaat het bestuur en is niet meer  
 herkiesbaar.  
 Het bestuur stelt voor mevr. Elly van der Maas te benoemen  
 als nieuw bestuurslid.

 PAUZE.

9 Terugblik 2012, diverse verslagen zijn te vinden in de 
 wijkinfo.
10 Nieuwe organisatie wijkvereniging/belangenvereniging.
11 Vooruitblik 2013.
12 Rondvraag.
13 Sluiting.

Vrijdag 1 maart
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21 december 2012 is

KICK

geboren.

Kick is de zoon van 
John en Maaike Jansen

                                                                      
28 december 2012 is

ROB

geboren.

Rob is de zoon van 
Karin Gorte en Kees Nagelhout
en broertje van Bart.

29 december 2012 is overleden

JANTJE VAN DER WONING – NIJLAND
weduwe van
Anton van der Woning

Steenwijkerdiep 33
8331 LP Steenwijk.

FAMILIEBERICHTEN
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Opel regio dealer voor Steenwijk e.o  

 

• Nieuwe Opel personen auto’s. 
• Opel bedrijfswagens tot 3.500 kg. 
• Ruim 100 gebruikte auto’s. 
• Leasing en verhuur. 
• Onderhoud, reparatie.  

 

  
Dolderweg 50 
8331 LL Steenwijk. 
tel. O521-512841  
www.rijkmans.nl 
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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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Het is wintertijd, dus winterpot.
Maar geen gewone, maar een bijzondere wintermaaltijd.
Zuurkool met ananas en uien en spekjes (4 personen) 

Benodigheden;
1kg aardappels
750 gram zuurkool
3 grote uien
1 verse of een blik ananasstukjes.
panneermeel
Peper en zout.

Bereiding:
schil en kook de aardappels gaar.
De uien grof snijden en samen met de ananasstukjes even
aanbakken tot de uien glazig zijn.
Stamp de aardappels fijn en doe de zuurkool(na 1 keer wassen )er 
door heen.
Doe het mengsel in een ovenschaal en om en om met het ui mengsel .
Zet de oven op 125 graden en zet de schaal met een paneerlaagje op 
het gehele
mengsel er in en laat deze bruin worden.
Heel lekker er bij is een echt Belgisch biertje (duvel, corseldonk )

Eet smakelijk,
Groeten van Jan.

KOKEN MET JAN
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JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE
De jeugdcommissie begon 2012 met 5 enthousiaste leden, te weten 
Anja Morsink, Frits Sijtsma, Sandra Vos, Annet Norde en Roland Heer-
schop. Halverwege het jaar kwamen Marsha Roo en Marike Veninga 
ons versterken. En aan het eind van het jaar heeft Annet Norde beslo-
ten om na 9 jaar haar taak neer te leggen.

Het afgelopen jaar hebben wij vijf activiteiten georganiseerd. Alle 
activiteiten zijn goed bezocht met uitschieters tijdens het paaseieren 
zoeken en de buitenspeeldag.

Op woensdagmiddag 21 maart hebben 19 kinderen heerlijke cupcakes 
versierd in het wijkgebouw. Onder deskundige leiding van Sandra heb-
ben de kinderen hard gewerkt en de prachtigste creaties gemaakt. 
Eerste paasdag vond traditiegetrouw weer het jaarlijkse paaseieren 
zoeken plaats op het schoolplein van school B. Het zonnetje scheen, 
de paashaas hupte vrolijk en 42 kinderen zochten driftig naar eieren. 
De kinderen zochten in drie leeftijdscategorieën, tot 4 jaar, 4-8 en 8-12 
jaar. De winnaars kregen aan het eind een grote paashaas en voor alle 
andere kinderen was er een zakje met chocolade eitjes als beloning 
voor het harde zoeken.
Woensdagmiddag 13 juni vond de jaarlijks terugkerende buitenspeel-
dag weer plaats op de straten rond het Tuttelpleintje. Alle straten 
waren hier afgezet, zodat de kinderen veilig op straat konden spelen. 
Er was deze middag van alles te doen. De kinderen kregen allemaal een 
kaart met hierop 10 nummers. Elk nummer stond voor een spelletje. 
Als ze alle spelletjes hadden gedaan, kregen ze een prijs. De spelletjes 
varieerden van spijkerpoepen tot koekhappen en van blikgooien tot 
zaklopen. Een van de klappers was wel het grote springkussen in de 
vorm van een hindernisbaan.Het was super mooi weer en er kwamen 
heeeeeel veel kinderen, 71 in totaal. 



24

In oktober stond er een vossenjacht in het centrum van Steenwijk ge-
pland. Maar de weergoden waren ons niet gunstig gezind, wat maakte 
dat we deze activiteit helaas moesten afzeggen.
In november hebben de kinderen mee kunnen lopen in de Sint Maar-
ten optocht.

Voor de oudere jeugd (hier rekenen we de volwassenen ook toe) vond 
er op 29 juni weer het jaarlijkse torenlanden volleybal toernooi plaats. 
Het werd een sportieve strijd, waarbij menig duikpoging ondernomen 
werd om de bal te onderscheppen en prachtige combinaties te zien wa-
ren met zeer verrassende wendingen. De teams waren zeer aan elkaar 
gewaagd en het waren een spannende wedstrijden. 

Al met al kijken wij terug op een succesvol 2012!

De jeugdcommissie

VERVOLG JAARVERSLAG Jeugdcommissie
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 Machinefabriek Bos Steenwijk 
 

Draai en freeswerk-Machinebouw  -  Onderhoud en reparatie 
Leverancier van boegschroeven - Reparatie van boegschroeven 

Diverse scheepsreparaties 
 

Lange Baan 5a ,  8331 LW  Steenwijk  tel.  0521 - 321 700 
 

 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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JAARVERSLAG BINNENACTIVITEITEN
Nergens leert U zoveel buurtbewoners kennen als bij de
activiteiten georganiseerd door de wijkvereniging.
Eens in de maand het geluk beproeven bij de bingo avond.
Altijd een mooie tafel vol prijzen met dank aan de Fam. Slot.
Wie de kaart vol heeft wint!
Zijn er meerdere winnaars, of heeft iemand al een hoofdprijs
dan krijg je een poedelprijs. Of je hebt nog geluk bij de verloting.
Altijd spannend wie met een prijsje naar huis gaat.
Gemiddeld ligt het aantal deelnemers rond de 36 personen.                                                                                                               
                                                                                                                             
De kaartavonden.
Ook dit jaar was het een gezellig samenzijn.
We hebben een goede opkomst gehad. Aantal jokeraars liep iets terug.
De tafels en stoelen werden aan de hand van een
lijst door enkele deelnemers klaargezet.
We houden een lijst bij met namen van degene die stilzitten.
De mensen schrijven zich in en onder het genot van een lekker
bakje koffie of thee gaan ze klaverjassen of jokeren.
Dank aan Trees die ons gedurende deze avonden goed verzorgd.
Met elkaar maken we er iedere week onder een prima
sfeer een gezellige avond van.
                                                                                                                              
De koffieochtenden.
Iedere woensdagmorgen van 10.00 tot 11.00 is er een 
gratis inloopuurtje om koffie/thee te komen drinken.
Na een wat rustig begin is het momenteel gezellig druk.
Het jaar hebben we afgesloten met een gezamenlijke brunch
in kerstsfeer. Heel sfeervol.
Het is leuk om elkaar hier te ontmoeten en even bij te praten
over van alles en nog wat.........
Nieuwe deelnemers zijn natuurlijk van harte welkom om vrijblijvend 
mee te doen aan één of meerdere activiteiten hierboven vermeld.

Gezina.
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KAARTUITSLAGEN

7 DECEMBER 2012
KLAVERJASSEN 
(29 pers)

JOKEREN 
(4 pers)

1ste Mevr. Madhuizen 5606 1ste Mevr. Zoer 309
2de Dhr. Madhuizen 5600
3de Mevr. Ebink 5354
4de Mevr. Haas 5245
5de Dhr. Kipping 5213
6de Mevr. Orsel 4944
p.p. Dhr. Lubbersen 4606

21 DECEMBER 2012
KLAVERJASSEN
(28 pers)

JOKEREN
(4 pers)

1ste Dhr. Madhuizen 5484 1ste Mevr. Baring 85
2de Dhr. Beltman 5369
3de Dhr. van Luinen 5087
4de Mevr. Ebink 4951
5de Mevr. Lubbinge 4917
6de Dhr. Bakker 4910
p.p. Mevr. Bakker 4600 

28 DECEMBER 2012 *EXTRA AVOND*
KLAVERJASSEN
(25 pers)

JOKEREN
(3 pers)

1ste Mevr. Pieters 5728 1ste Mevr. Zoer 100
2de Dhr. Beltman 5324 2de Mevr. Jonker 342
3de Dhr. de Bruin 5307 p.p. Mevr. Smit 382
4de Dhr. Kipping 5278
p.p. Mevr. Onderweegs 4486

4 JANUARI 2013
KLAVERJASSEN 
(32 pers)

JOKEREN
(6 pers)

1ste Mevr. Lubbinge 5765 1ste Dhr. Slot 86
2de Dhr. Kipping 5614 p.p. Mevr. Zoer 495
3de Dhr. Beute 5611
4de Mevr. Veenstra 5319
5de Mevr. Ykema 5319
6de Dhr. Bakker 4924
p.p. Dhr. Pieters 4726
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Ja, ja…..deze keer op woensdag 2 januari j. l. werd er een nieuwjaars-
instuif georganiseerd. En ook nu weer erg gezellig. Dus niet op een vrij-
dag zodat de kaarters en bingomensen niet zouden worden gehinderd. 
De voorzitter kon, namens het bestuur, een grote groep leden verwel-
komen en ons allemaal het beste voor 2013 toewensen. Na een aantal 
mededelingen van zijn kant konden we ons de gebruikelijke hapjes die 
bij een dergelijk feest horen goed laten smaken en werden de laatste 
nieuwtjes uitgewisseld. Natuurlijk zijn er vaak dezelfde mensen op een 
dergelijk avond, maar gelukkig komen er regelmatig nieuwe leden bij 
waarvan je merkt dat ze het naar de zin hebben. Als er dan iets hartigs 
wordt gepresenteerd en de mogelijkheid er is om een drankje te halen 
stijgt de stemming.
Maar een hele avond zitten te praten zou saai worden, dus had Annet 
weer een quiz bedacht in samenwerking met Jannie Bakker. Deze keer 
ging het over de historie van Steenwijk en enkele foto’s vanaf 1900, ook 
historie natuurlijk. Waarschijnlijk zijn er weinig leden lid van de Histo-
rische Vereniging want er waren zeer veel foute antwoorden gegeven. 
Och, daar gaat het ook niet om, wel om een plezierige onderbreking 
en men gaat toch discussiëren over de onderwerpen. Stond garage 
Jubbega vroeger precies op de plaats waar nu AH is en waar was ooit 
school C? 
Annet gaf ook de antwoorden en volgens mij heeft ze beloofd de vra-
gen volgend jaar te halen uit de kranten van de laatste twee weken van 
2013.
Namens alle aanwezigen wil ik het bestuur bedanken voor de organisa-
tie 
(inclusief Annet Norde)  maar vooral Trees Hoogma voor de prachtige 
schalen met hapjes en haar enthousiasme. 

J. M.

Weer	een	gezellige	avond	bij	de	wijkvereniging

NIEUWSJAARSINSTUIF
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De quizz was m
oeilijk

,

maar in
formatief.

VERVOLG NIEUWSJAARSINSTUIF
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JUBILEUM

  

  OPROEP
Dit jaar bestaat onze wijkvereniging 25 jaar. Hier willen wij graag           
op een speciale manier aandacht aan besteden en hier hebben 
wij  uw hulp bij nodig.

Wij willen u vragen mee te denken over een passende activiteit      
om dit jubileum te vieren. Heeft u een leuk idee voor een activi-
teit, dat mag van alles zijn, van barbecue of een muziekavond tot 
een uitstapje, laat dit ons dan weten. Dat kan op twee manieren:

1. Stop uw idee in de bus van Maaike Jansen  ad                        
 M.Kiersstraat 12 of bij Tessa Halman ad Houthaven 13. 

2. Mail uw idee naar: secretariaat@steenwijknoord.nl

Wij hopen op veel reacties!

Heeft u nog een leuk idee om met de gehele 

wijk ons 25-jarig jubileum te vieren? 
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WINTERPUZZEL
v e l f s t e d e n t o c h t w s w
s o c h o c o l a d e m e l k l w I
t n g a p n n w n i o s n s e w e n
u r e e e o i e u e c o n e l n e t
i o o r l n p b o h z o i g e e r e
t o r p t v l w a h w e e e i s b r
g k r e s e o a u b c z i s n t e s
l w r e g r t e o e i s n r a a r l
i o m a o s e a d n e n i t v a i a
j r h u b v r t o e o n e k u h c a
d s u a t d l n n p r o s t s c h p
e t a r i s l e j i e t r s l s t w
n n e s k i m o g b w n a d e e t a
r o h a n d s c h o e n h f p u m k
s n e e u w v l o k v w m a e o k s
b a k y e k c o h s j i a i a l o l
r n l o o p d i u z l a a j s r u l
l i j s p r e t b o b s l e e t d ?

bobslee chocolademelk
dooien elfstedentocht
eskimo zuidpool
hagelbui handschoen
wintersport ijshockey
ijspret koud
lol mist
muts noordpool
openhaard rookworst
schaatsbaan schaatsen
sjaal skischoen
slee smelten
sneeuwpop sneeuwvlok
snert snowboard
uitglijden vogelvoedertafel
vogelvoer vriezen
wak weerbericht
winter winterslaap



32



33

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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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. 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                                    517822

CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING
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