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VAN DE REDACTIE

Kopij, gratis familieberichten, kleintjes (adver-
tentieruimte, niet voor bedrijfsmatige doelein-
den) 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: 
28 Januari 2015

Hierbij de nieuwe wijkinfo. Dit keer gemaakt samen met onze nieuwe lid van de 
redactie, Marieke de Jonge. Zij stel zich voor op blz. 21 . Ons team is versterkt zodat 
we meer aandacht aan andere sociale wijkactiviteiten kunnen besteden. Zoals de 
Wijkvereniging op Facebook! Hier wordt namelijk aan gewerkt. 

In deze wijkinfo wordt aandacht gevraagd voor de ‘Lammegien’ prijs 2014, deze prijs 
gaat naar een persoon die zich belangeloos inzet voor een wijk of kern. Mocht u 
iemand willen voordragen, meer informatie op blz. 21.

De Jeugdcommissie heeft een middag pompoen maken gehad. Hiervan vindt u een 
leuk verslag met mooie resultaten op blz. 17

Wat verder speelt in de wijk is natuurlijk ons wijkgebouw, Het Torennest. Er staat een 
verslag in van de afgelopen vergadering. 
Daarnaast het braakliggende terrein bij School B waarvoor aandacht wordt gevraagd 
vanaf blz. 27.

Veel lees - en puzzelplezier met deze Wijkinfo!

Met vriendelijke groet,
De Redactie

Jildau Coehoorn
Maaike Jansen
Marieke de Jonge
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De afgelopen twee maanden zijn voor het bestuur een drukke tijd geweest. Maar niet 
alleen het bestuur.
Samen met de mensen van de werkgroep belangen is er veel overleg geweest over 
het gebruik c.q. voortbestaan van ons huidige wijkgebouw.  Jammer genoeg is er nog 
geen duidelijkheid maar elders in dit nummer van de Wijk Info leest u meer over dit 
onderwerp.
Ook is de verkeersveiligheid in de wijk weer eens aangekaart bij de gemeente en Vei-
lig Verkeer Nederland.  Al met al moeizame onderwerpen maar we blijven alert. 

 Zoals uw wel gemerkt heeft is de contributie voor 2014 in oktober pas van uw reke-
ning afgeschreven. Dit is later dan u van ons gewend bent, normaal wordt dat in juni/
juli gedaan. Maar ook bij uw penningmeester doet een computer soms de dingen 
niet altijd even correct.  Gelukkig zijn inmiddels de problemen opgelost. De penning-
meester heeft nog wel een dringend verzoek aan de leden.  Zijn oproep vindt u in 
deze Wijk Info. 

Daarnaast zijn er ook leuke dingen geweest, zoals de avond met de klompenmaker. 
Het kaarten en de Bingo zijn weer gestart en op  de woensdagmorgen staat de koffie 
weer klaar in het wijkgebouw.  Ook de jeugd commissie heeft niet stil gezeten en zo  
kon de jeugd op een zaterdagmiddag Pompoenen Versieren en natuurlijk was er op 
11 november de jaarlijkse St. Maarten optocht. 

Elly van der Maas
November 2014

VAN DE BESTUURSTAFEL

Leden,
Tijdens de incasso van de lidmaatschapsbijdrage 2014 zijn er ca 10% van onze leden 
niet geïncasseerd. Er zijn diverse bankrekeningen opgeheven, wat niet doorgegeven 
is aan de wijkvereniging en de IBAN - nummers zijn niet altijd juist.
Ik wil de leden vragen als er op 21-10-2014 geen contributie van uw rekening is afge-
schreven, vult u dan svp een nieuwe machtiging in (zie achterkant deze Wijkinfo). 
Wilt u dit bij mij in de brievenbus doen? Dan kan ik de contributie 2014 alsnog incas-
seren. Ik dank u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,
Martien van Luinen
Steenwijkerdiep 31 G.

CONTRIBUTIE
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Over waar wij als wijkvereniging onze huisvesting moeten hebben is in de afgelopen 
periode veel gesproken. Sinds begin dit jaar word er door de gemeente aangestuurd 
om verder contact te zoeken met Nijenstede. In eerste instantie onder het mom van 
veranderende zorg en de daarmee gepaard gaande verandering. Dat  Nijenstede voor 
het grootste deel een gewone ouderenflat is geworden en dat ze graag reuring in 
huis willen hebben is logisch . Gaandeweg werd er door de gemeente steeds meer op 
aangestuurd dat we de kansen moesten gaan zien om ons daar als wijkvereniging te 
gaan vestigen. 

Wij hebben daarentegen onze wijkvisie erop nageslagen en goed binnen onze ge-
meente gekeken naar de prachtige multifunctionele centra en buurthuizen die zijn 
verrezen en daar de conclusie uit getrokken dat wij ‘t Torennest graag een meer en 
eigen gezicht willen geven door middel van wat aanpassingen. Vervolgens heeft de bij 
ons in de buurt wonende architect, en belangen lid, geheel belangeloos, in samen-
spraak met ons een tekening gemaakt. Hiermee zijn we in maart naar de gemeente 
gegaan. Die was positief en heeft ons op het spoor van ‘vergaring’ van het gebouw 
gezet. Zo zijn we in gesprek gegaan met Timpaan om alle zaken (financiën, beheer 
etc) op een rij te krijgen. 

Na de zomervakantie werden we gebeld door de contactambtenaar Jan van Ek dat 
ze graag wilden praten over het wijkgebouw. Dit zou met, tevens contactambtenaar, 
Kor van der Velde erbij gebeuren aangezien hij het sociaal vastgoed onder zich heeft. 
Wij togen dus met 4 personen naar het gemeentehuis om onze voortgang rondom 
vergaring Torennest uiteen te zetten. Wij stonden echter later ontluistert buiten want 
er werd volledig op woon-servicegebied en dien ten gevolge Nijenstede gestuurd en 
niet zoals wij dachten om te kijken naar de stand van zaken omtrent ons gebouw ’t 
Torennest met onze voorgestelde aanpassingen. Wij kregen min of meer terloops te 
horen dat dat eigenlijk geen optie meer was aangezien locatie Torennest in beeld is 
voor herontwikkeling.

Na dit gesprek hebben we een groep leden bijeen geroepen die zich binnen onze 
vereniging al actief inzetten op verschillende gebieden. Met deze groep, wisselend 
tussen 10 en 15 personen, zijn we gaan nadenken hoe verder te gaan en welke wegen 
te bewandelen. Wij, een delegatie van vier personen, hebben vervolgens gesprekken 
gevoerd met onze wethouder Dieke Frantzen. Als eerste hebben we daarin ons grote 
ongenoegen geuit inzake dat wij ons misleid en gestuurd voelden. Tevens hebben wij 
in het tweede gesprek aangegeven dat onze voorkeur, gebaseerd op een flink aantal 
praktische punten, uitgaat naar de huidige locatie. 

WIJKGEBOUW, de stand van zaken
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Als groep bewandelen we een aantal wegen, vergaren gegevens en voeren gesprek-
ken zodat we een goed overzicht krijgen. Deze bespreken we zodra er weer een 
aantal zaken zijn bekend en stellen daar onze koers op in. Zo zorgen we steeds dat we 
goed beslagen ten ijs komen. 
Helaas hebben we nog geen duidelijkheid. We blijven in gesprek met de gemeente.
Tot en met zomer 2015 zitten we waar we zitten. We zetten in op onder andere, een 
goed passend, eigen, goed bereikbare en betaalbare plaats.

Heeft u vragen, opmerkingen of iets anders wat u graag kwijt wilt hierover mail dan 
naar info@steenwijknoord.nl  of zoek contact met iemand van bestuur of belangen.

Ik hoop dat ik u zo enigszins heb bijgepraat.

Met vriendelijke groet,
namens de gehele groep
Albertine de Jonge

Het bestuur van de wijkvereniging Steenwijk Noord nodigt haar leden uit voor het 
bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 27 februari 2015 om 19.30 uur 
in het wijkgebouw ‘t TORENNEST” aan de Matthijs  Kiersstraat. 

Binnen het bestuur is er nog steeds plaats voor diverse bestuurders. Wij zoeken een 
bestuurslid met taakveld Contactpersonen. Ook zouden we het bestuur graag willen 
uitbreiden met iemand die het aanspreekpunt is voor de activiteiten binnen onze 
vereniging. Als laatste zoeken we bestuursleden die samen met de andere leden van 
het bestuur, willen meedenken om zo een levendige vereniging in onze wijk in stand 
te houden. 

Mocht u interesse hebben of wilt u meer weten over de taakinhoud, u kunt altijd 
terecht bij een van de bestuursleden

mevr. Albertine de Jonge,  H.v. Swinderenstraat 31 .          

mevr. Elly van der Maas , Houthaven 28.                  

dhr. Lefert Roo,  Egbert Hiddingstraat 1  

UITNODIGING 
ALGEMENE LEDENVERGADERING
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INFOAVOND “KLOMPEN MAKEN”
Het bestuur had voor deze avond uitgenodigd klompenmaker Martien Dijkman.  
Helaas heeft hij zich moeten afmelden in verband met demonstratie week in Duits-
land Maar hij had wel voor ons een perfecte ambachtsman als vervanger gezorgd. 
We konden dan ook vrijdagavond 31 oktober klompenmaker Jan Hendrikse uit Enter 
verwelkomen. Hij heeft de aanwezige leden een bijzondere en gezellige avond voor-
geschoteld.

Men start met een schijfhout van 3 tot 40 cm. Afhankelijk waar men naar toe wil met  
de klomp. Dus wordt het een souvenir, een spaarpot of  een klomp om te gebruiken 
waarvoor hij gemaakt is n.l. om op te lopen. Wordt het een kindermodel of iets voor 
een volwassene.
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Meest gebruikt houtsoort is wilg of populier. Men moet vers hout hebben . Dat bevat 
60 % vocht en is daardoor goed te bewerken .  
De schijf wordt in grote stukken geslagen en dan begint het schillen met een mes en 
komt er langzaam een vorm tevoorschijn. Er vallen inmiddels heel wat spaanders op 
de grond.

Het uiterlijk kan per land en streek sterk verschillen.lk land en streek heeft zo zijn 
eigen modellen. Punt omhoog, stompe punt. platte punt.
De klomp kan naturel blijven, eenvoudig geschilderd of heel uitbundig. Versieren met 
stippen, de bovenkap voorzien van fijn houtsnijwerk noem maar op, niets is de klomp 
vreemd. 

Het vak van klompenmaker is inmiddels uniek. Gelukkig zijn er nog steeds liefhebbers 
die zich het handwerk willen eigen maken . 

Denk niet dat de klomp een specifiek Hollands gebeuren is zoals wij graag zouden 
willen. Wel hebben wij als goede zakenlui de klomp als souvenir aardig op de kaart 
gezet. Zijn oorsprong ligt in Frankrijk. Maar ook in België, Spanje en meer Europese 
landen worden klompen gedragen en gemaakt

Na deze  les hebben de 30 aanwezige leden nog genoten van een gezellige nazit. Met 
dank aan Trees die weer goed voor ons gezorgd heeft.

Namens het bestuur .
Elly van der Maas

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



11

WIJKAGENDA 2014 /2015

JEUGDAGENDA 2015

Datum              Activiteit                     Aanvang
  

Woensdagmiddag 4 februari                Schaatsen in Thialf     Info volgt!  
Zondagochtend 5 April - 1e Paasdag   Paaseieren zoeken     Info volgt! 

Komend najaar zijn er natuurlijk weer de gebruikelijke Kaart- en bingo avonden.
Een overzicht  van de agenda: 

2014      2015

21 november Kaarten
28 november Kaarten
5 december Kaarten
12 december Bingo
19 december Kaarten

2 januari  Kaarten
3 januari  Nieuwsjaarsinstuif	(zie	blz.29)
(zaterdag) 
9 januari  Kaarten
16 januari Bingo
23 januari Kaarten
30 januari Kaarten
6 februari Kaarten
13 februari Bingo
20 februari Kaarten
27 februari Jaarvergadering
6 maart  Kaarten
13 maart Bingo
20 maart Kaarten
27 maart Kaarten
3 april  Kaarten
10 april  Bingo
17 april  Kaarten
24 april  Info avond
1 mei  Kaarten
8 mei  Bingo 
15 mei  Kaarten
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NIEUWS VANUIT DE BELANGENGROEP
Op 18 september zijn we in overleg geweest met de gemeente over de verkeerssitu-
atie aan de Tukseweg nabij de Lidl. We horen regelmatig opmerkingen uit de buurt 
hier over en willen dit de Gemeente onder de aandacht brengen en houden. Eén van 
de dingen die we bij gemeente onder de aandacht willen hebben en houden is het 
voetpad van het Steenwijkerdiep naar de Tukseweg. Deze is heel smal en niet goed 
begaanbaar. Wij hebben het voorstel gedaan het voetpad te verbreden naar 7 tegels 
en de weg iets te versmallen. Verder hebben we het voorstel gedaan om
één van de oversteekplaatsen nabij de Cappelekade te verplaatsen naar de Wel-
koop omdat daar veel meer overstekend verkeer is in vorm van winkelend publiek 
en school gaande jeugd. De gemeente staat hier niet positief tegen over en wil alles 
opschuiven nadat bekend is wat er op het Steenwijkerdiep gebouwd gaat worden. 
We hebben aangegeven dat dit naar ons idee veel te lang gaat duren en dat we graag 
zouden zien dat er op korte termijn al aanpassingen kunnen gebeuren.
We houden de druk op de ketel bij de gemeente om hier in ieder geval wat gedaan te 
krijgen.

TUKSEWEG

TUKSEWEG

Matthijs Kiersstraat -> 
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Het is bekend dat de Gemeente veel tijd nodig heeft met dit soort dingen dus blijven 
we vragen om aandacht hiervoor. Verder hebben we naar voren gebracht dat het nog 
wel eens voorkomt dat er verkeer de parkeerplaats van de Lidl afrijd aan de zijde van 
de Tukseweg en dan vervolgens via de ventweg richting centrum rijd. Dit is toege-
staan maar niet wenselijk. De Gemeente vraagt zich af hoe vaak dit gebeurd. Wij 
hebben aangegeven dat we het niet van belang vinden hoe vaak het gebeurd maar 
dat het gebeurd. De gemeente geeft aan dat ook nader te bekijken. Al met al gaat het 
best moeizaam om wat gedaan te krijgen bij onze overheid alleen een verslag van 
het gesprek laat al bijna 8 weken op zich wachten maar onze antwoorden en reacties 
komen snel daar na en we blijven de Gemeente vragen om reacties van hun kant. 

Ik hoop iedereen via deze manier een beetje bij te praten over wat we in ons belan-
gen groepje zoal doen. Dit is enkel mijn kant omdat ik me het meeste met verkeers-
zaken bezig houd. We zijn eigenlijk alleen nog maar bezig met punten die uit de Wijk-
visie naar voren zijn gekomen, gecobineerd met de situatie nu. Dit niet alleen in onze 
wijk maar ook er kort omheen zodat we niet de gevolgen van anderen te verwerken 
krijgen. Met die achterliggende gedachte hebben we ook bij de Gemeente aangege-
ven mee te willen denken over een oplossing voor de Paardenmarkt en problemen in 
het centrum zodat we niet krijgen  dat er op punt A wat gebeurd en er op punt B een 
nieuwe vervelende opstopping komt.

Dus als er nog dingen zijn die we volgens u moeten weten schroom niet om te mailen 
met belangen@steenwijknoord.nl of gooi een briefje in de bus.

U kunt ook via de site van VeiligVerkeerNederland meldingen maken over verkeers-
onveilige situaties in onze wijk op Meldpunt Veilig Verkeer. Denk niet ‘er gebeurd dan 
niks mee’ want er gebeurd echt wel degelijk wat mee dan! 

Dus heeft u een onveilige situatie die u graag verbeterd zou zien? Ga dan naar www.
vvn.nl, scrol met de muis ietsje naar onderen en daar ziet u een kopje: Onveilige ver-
keersituatie? Daar onder kunt de de melding maken. 

Met vriendelijke groet,

Roland Heerschop 
Belangengroep Wijkvereniging Steenwijk Noord
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KOKEN MET JAN
Poolse zuurkool          
Bereidingstijd 60 minuten.

Bereiding: Haal het vlees van de koteletten en bewaar de botjes. Verhit 
de olie en bak het vlees en de botjes mooi bruin.Doe de uien en het 
knoflook erbij en laat de uien glazig worden. Laat de gort in een  met 
een halve liter water koken en doe dan aardappels en het lalierblad er-
bij. Ook de appels en komijn zaad toevoegen.Geef er wat zout na eigen 
inzicht erbij. Leg de deksel op de pan en laat het geheel 20 minuten ko-
ken (aardappels (gaar). Schep de zuurkool in de pan  en stoof de zuur-
koolongeveer 20 min. Mee. Haal de beentjes en het lalierblad eruit.
Schep alles goed door een voeg peper en aroma naar eigen smaak toe.
Een lekker drankje erbij (b.v een lekker fris drankje of een lichte wijn.)
Eet smakelijk 

Groeten van Jan.

Benodigheden voor 4 personen.

4 grote varkens koteletten.

3 eetlepels olie

2 grote grof gesneden uien.

2 tenen knoflook geperst.

4 eetlepels vlug kokende gort.

700 gr in blokken gesneden 

aardappels.

3 appels in stukjes.

400 gr zuurkool.

1 theelepel komijn zaad.

Peper en zout ,en aroma.

1 laulierblad.
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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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KNUTSELMIDDAG POMPOENEN
Met 30 enthousiaste kinderen gingen we zaterdagmiddag 25 oktober pompoenen 
uithollen en versieren. Sommige kinderen moesten heel even geduld hebben voordat 
ze konden beginnen want er moesten nog een paar pompoenen bij gehaald worden.
Het uithollen van de pompoenen gaf direct al een leuke gezellige kliederboel.

Eerst met z’n allen die kliederboel ook weer een beetje opruimen en daarna kon 
iedereen dan ook beginnen om van zijn of haar gewone pompoen een mooie, gekke, 
griezelige of grappige pompoen te maken.Alhoewel het bij sommige pompoenen nog 
best een hele klus was om de vormen eruit te steken. De schil daarvan was erg hard 
en daar kon je moeilijk doorheen te komen met de uitsteekvormpjes. Met een hamer 
en een dikke spijker of schroef ging het beter. Met een beetje hulp her en der waren 
het aan het eind van de middag allemaal heel erg leuke pompoenen geworden.
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Na die hele middag hard werken ging een pakje drinken en een zakje chips er wel in 
en kon er met het mooie herfstweer zelfs nog even lekker buiten in het gras worden 
gespeeld .Daarna konden de pompoenen mee naar huis om deze met het waxine-
lichtje erin ’s avonds leuk te laten branden.

Kortom het was een zeer geslaagde knutselmiddag.
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IN DE PEN.........
Vanuit Senegal is “de pen” weer  teruggevlogen naar Steenwijk. 
En wel aan de Houthaven 15. Een heerlijke plek om te zijn. 
Met een tuin die grenst aan het mooie  Ramswoerthe wonen 
wij hier alweer bijna zeven jaar. We genieten enorm van dit unieke plekje. Vlakbij de 
stad heb je toch een gevoel van buiten. Veel verschillende vogels in de tuin (in de 
winter komt de specht elke dag wel een kijkje nemen) en eekhoorntjes in de bomen. 
De bootjes in Het Diep geven lang een vakantiegevoel.

We wonen zolang we getrouwd zijn al in Steenwijk. We zijn begonnen op een 
bovenwoning aan de Acaciastraat en na anderhalf jaar verhuist naar ons eerste 
eigen huis op de Paddenpoel. Ook een heerlijk plek om te wonen maar het huis 
werd een beetje te klein. Via de Moeraslanden (Nieuwe Gagels) dus neergestreken 
aan de Houthaven.

Samen met onze drie kinderen vullen de dagen zich goed. Met mountainbiken, 
voetbal en roeien is ook de sport volop aanwezig binnen ons gezin. Daarnaast heb-
ben we verschillende taken binnen de Christelijk Gereformeerde Kerk waar we actief 
lid van zijn.

Samen met onze blonde labrador Sanne lopen we graag door onze mooie omgeving. 
De rondjes worden nu wel beduidend korter want met haar 10 jaren houdt ze lange 
afstanden niet zo heel lang meer vol.

We zijn erg benieuwd of het de familie van de Pol (Mathijs Kiersstraat) ook zo goed 
bevalt hier in deze wijk. Zij wonen er al heel lang. We geven dan ook graag de pen 
door aan hen.

Groeten van Bas, Sietske, Joanne, Daan en Marit de Jong

 Oliehandel     Dolderweg 10 
J.Pit &Zn.           8331LL 
(Compaan – Pit)   Steenwijk   

tel: 0515-577924 
Dieselolie-Petroleum-Gasolie-Smeerolie 
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KAARTUITSLAGEN
KLAVERJASSEN: 26 SEPTEMBER 2014            JOKEREN  
1 ste    Mevr. Veenstra               5167            1 ste    Mevr.  Stephanus          185
2  de    Dhr.    Hoogma               5048            2 de     Mevr.  Zoer                   197
3  de    Mevr. Schutte                 4851
4  de    Dhr.     Schutte                4825
5  de    Mevr.   Pieters                4821
 
KLAVERJASSEN    3 OKTOBER   2014           JOKEREN
1  ste    Dhr.    de Bruin              5478             1  ste    Mevr.   Zomermaand    117
2  de     Dhr.    Haas                    5421              2 de     Mevr.   Zoer                  152
3  de     Mevr. v. Luinen             5311
4  de     Dhr.    Ebink                   5257
5  de     Dhr.    Kipping                5026
 
KLAVERJASSEN   10 OKTOBER    2014            JOKEREN
1  ste    Mevr.  Ebink                   5401              1  ste    Mevr. v.d. Ploeg          168
2  de     Mevr.  Orsel                   5237
3  de     Mevr.  Veenstra             5097
4  de     Dhr.     Kipping               4982
 
KLAVERJASSEN   24 OKTOBER    2014              JOKEREN
1  ste     Dhr.      Ebink                5493                1  ste    Mevr. Bakker Mulder 113
2  de      Mevr.   Schutte             5230               2  de     Mevr. Zomermaand    117
3  de      Dhr.      v. Luinen          5200
4  de      Mevr.    Madhuizen      5108
5  de      Mevr.    Ebink               5083
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De gemeente Steenwijkerland reikt jaarlijks de vrijwilligersprijs, “ De Lammegien prijs 
“ uit. Net als Lammegien zelf gaat het om een zogenaamde ‘stille werker’ die er altijd 
is en waarop vrijwel nooit tevergeefs een beroep kan worden gedaan. Het uitgangs-
punt is dat het moet gaan om mensen die als vrijwilliger iets voor de wijk, kern of 
buurt doen.

Bijvoorbeeld :
Iemand die al jaren het dorpshuis/wijkgebouw schoon houdt; 
iemand die al jaren koffie/thee zet in het dorpshuis/wijkgebouw;
Iemand die als jaren de straat, kern of wijk helpt schoon te houden; 
iemand die al jaren speelmiddagen of zomerkampen voor kinderen organiseert, of
Iemand die in de wijk boodschappen doet voor de ouderen en/of zieken.

Kent u zo iemand laat het ons dan voor 3 januari 2015 weten. Het bestuur neemt dan 
contact met u op. Wij zorgen dan voor de aanmelding. Een door de gemeente samen-
gesteld Comité van Aanbeveling besluit aan wie de prijs wordt uitgereikt.

Namens het bestuur 
Elly van der Maas

‘LAMMEGIEN’ PRIJS

Sinds kort mag ik als redactielid, Jildau en Maaike helpen voor het verzorgen van de 
Wijkinfo. Omdat ik na jaren wonen in de mooiste wijk van Steenwijk ;-), het toch wel 
belangrijk vindt iets terug te doen voor onze wijk. 

Inmiddels alweer 8 jaar woon ik samen met mijn vriend Alexander Hahn (die van de 
oude auto’s) en onze Jack Russell, Taco aan de H. C. Fledderusstraat nr. 2. Wij wonen 
hier met veel plezier, heerlijk alle gemakken lekker dichtbij. Zelfs mijn werk heb ik 
sinds een aantal jaar op loopafstand. Als administratief medewerker ben ik werkzaam 
bij Administratiekantoor Strijker aan de Kornputsingel. 

Samen met Alexander vinden we het heerlijk om te genieten van onze oldtimer. Als 
het weer het toelaat gaan wij graag on tour. Daarnaast houdt ik erg van lezen en 
wandelen.  

Wie weet tot ziens ! 

Groetjes, Marieke de Jonge

EVEN VOORSTELLEN.... 
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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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WINNAAR KLEURWEDSTRIJD
In de vorige Wijkinfo stond een mooie kleurplaat voor 
de allerkleinsten. We hadden maar liefst 3 inzendingen.                                                                                                        

De winnares deze keer is de 2- jarige  Fayenne Dekker , 
van de Matthijs Kiersstraat 26.  Goed gedaan Fayenne! 
Zij heeft inmiddels haar prijsje in ontvangt genomen!

LET OP:  Er is de afgelopen dagen een STEENMARTER  actief in  de N. ter Maethstraat 
en de H. van Swinderenstraat. Bij beiden bewoners schade aan de auto. 

Een aantal dingen om te voorkomen dat ze onder de motorkap komen, zijn: 
• een speciale anti marter spray kopen om onder de motorkap te sprayen;
• auto op kippengaas parkeren;
• Speciaal alarm in auto laten bouwen, dit geeft een voor mensen niet hoorbaar; 

geluid, welke marters erg vervelend vinden en dus wegblijven;
• tot slot schijnen sommige Wc blokjes te werken, onder je motorkap hangen, de 

geur vinden ze vies. 

WAARSCHUWING! 
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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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DE HUISMUS
Vandaag is het een redelijke dag om maar weer eens over Steenwijk te vliegen.
Ik moet wel goed uitkijken, want mijn neven de roeken hebben het wel eens op mij 
gemunt.Ik vlieg eerst langs de jeu de boule baan en zie dat er weer gespeeld wordt. 
Helaas nog niet al te veel spelers en spelerinnen,maar het begin is er weer. Hopelijk 
komen er weer meer spelen. Iedereen kan meedoen en de spelregels zijn vrij een-
voudig. Ook is er hulp bij aanwezig en daar kan men altijd een beroep op doen.

Ik vlieg  een stukje verder en zie bij een blokje huizen een hek staan. Wat nu weer. 
Nader onderzoek geeft de uitslag dat er vervuilde grond onder ligt. Misschien gaan 
ze daar wel een nieuw wijkgebouw neerzetten. Dat zou mooi zijn. Als ik verder ga be-
land ik bij verschillende groen strookjes (veldjes). De kinderen in die buurt vermaken 
zich goed  en de ouders (die aan het oppassen zijn) moeten op straat gaan zitten om 
hun kroost in de gaten te houden. Het zou toch prachtig zijn als de gemeente daar 
een paar banken neer zou zetten. Waar heb ik het over? Over de Houthaven en een 
speelveld in de Torenlanden. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Ook ik zou er gebruik 
van kunnen maken, aangezien mijn vleugels wat stijver worden. En met mij vele
anderen. Misschien kan het bestuur dit aankaarten bij de werkgroep of rechtstreeks 
bij de betreffende wethouder. 

Over kaarten gesproken, daar gebeurt het toch maar weer. Een paar jongeren durven 
het toch op te nemen tegen de “oudjes”. Geweldig  dat ze er waren en hopelijk voor 
heel lang. Zo ik ben moe geworden van dat gevlieg en ga naar mijn warme nest toe. 
Ik denk dat we een korte maar zware winter krijgen .

Gegroet van de Huismus.



27

TERREIN SCHOOL B 
Aansluitend op het artikel in de Steenwijker Courant van 19 november aangaande de 
terrein invulling  van bovengenoemd terrein wil de belangen commissie  Steenwijk 
Noord het volgende onder de aandacht brengen. Wij moeten helaas vaststellen dat 
er tot op heden weinig respons op het verzoek aangaande de gewenste invulling voor 
dit terrein is gegeven. Daarom willen wij u er nogmaals op wijzen dat u doormiddel 
van een brief of tekening aan ons kunt opgeven wat uw wensen zijn met betrekking 
tot het braakliggende terein naast School B. 

Uw ideeen kunt u mailen naar belangen@steenwijknoord.nl of inleveren bij dhr. Rol-
and Heerschop aan de H. van Swinderenstraat 31 of bij dhr. Piet Brinksma, Steenwij-
kerdiep 115.

Gaarne zien we uw gegevens voor eind december tegemoet. Dan kunnen wij hier 
invulling aan geven, zodat het een en ander in januari aan de gemeente kan worden 
voorgelegd en afgestemd.

Namens de belangengroep, 
dank voor uw medewerking.

POLITIE VOORLICHTING
Op 4 november 2014 gaven de heren Bouwman en Kremer van de Politie voorlichting 
aan de Vereniging Ouderen Steenwijk (V.O.S.), gericht op het voorkomen van
woninginbraken, insluipingen en roof van uw pincode. De V.O.S. wil deze tips graag 
met u delen, zodat ook de wijkbewoners de risico’s hierop kunnen verkleinen. 

OPLICHTING/PINNEN AAN DE DEUR.
Tijdens het pinnen van een bedrag worden de gegevens van de betaalpas overgeno-
men door het pin apparaat. Voorkomen kan door:
- aan de medewerker zijn/haar legitimatie te vragen, 
- de bewoner vraagt zich af of hij/zij een dergelijk pakket heeft besteld,
- de bewoner kijkt eerst uit het raam/door de deurketting of hij/zij de persoon      
 herkent;
-    de bewoner kan de pakketdienst bellen om het pakketje bij een afleveradres  
 in een winkel af te laten geven/ een brief in de brievenbus te laten doen  
 zodat de bewoner dit zelf kan ophalen.
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WONINGINBRAAK.
- niet aan een vreemde waardevolle spullen laten zien;
- de voor-, achter-; en de tuindeur bij weggaan op slot doen en de sleutel uit  
 het slot halen;
- niet te veel geld in huis hebben;
- waardevolle sieraden/spullen in een bank in de kluis bewaren;
- voor de verzekering en de politie foto’s maken van sieraden en 
 waardepapieren;
- verlichting in donkere gedeelten buiten het huis plaatsen;
- hang en slotwerk opnieuw controleren en veilig keurmerk politie hang en  
 sluit werk gebruiken;
- tijdens vakantie/avonden uit meerdere verlichtingen in huis aan laten staan;
- op tafel in het zicht een tijdschrift/krant op tafel leggen, met eventueel een  
 bril en een kopje erbij;
- de post door een bekende regelmatig weg laten halen;
- slaapkamer gordijn/rolluik dichthouden, dit mogelijk dat er een ramenlapper  
 binnen kan kijken;
- niet de deur opendoen, voordat u zeker weet dat u diegene vertrouwd;
- wees waaks voor de buurt, houd de buurt en ongeregeldheden in de gaten.

AFKIJKEN/MEEKIJKEN VAN EEN PINCODE.
- In de supermarkt, tijdens het pinnen, eerst kijken of er niemand dichtbij  
 staat. Het is niet oneerbiedig als u zegt dat diegene even verderop kan staan;
- Tijdens geld opnemen een kennis of een familielid vragen mee te gaan;
- Nooit te veel geld pinnen;
- Nooit te veel geld in huis hebben;
- Nooit de pincode bij de betaalpas bewaren, bewaar deze desnoods in je 
 telefoon;
- Hang altijd je tas zijwaarts over je schouders met de ritssluiting voor je;
- Tijdens het opnemen van geld de pincode met de hand afdekken;
- Limiet bij de bank verminderen zodat een boef niet in een keer veel geld kan  
 opnemen.

INSLUIPING.
- Doe de deur op slot, ook als u thuis bent. 
- Eerst kijken, dan pas de deur open doen.
- Zorg dat u zelf de deur dicht doet achter degene die u binnen laat.

Het volledige verslag kunt u nalezen op http://www.nbvon.nl/?page_id=2323

De veiligheid in en om huis is ieders belang.
Piet Brinksma
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Op zaterdag 3 januari willen we graag met de 
wijk het nieuwe jaar inluiden onder het genot 
van een drankje en een hapje. 
Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit! 

Dit jaar doen we het anders, dan andere jaren. 
Graag zouden we het ook erg leuk vinden als 
de gezinnen met kinderen nog even kunnen 
komen, al is het maar een half uurtje. 
Vanaf 18.30 - 20.30 uur zijn jullie van harte 
welkom in ‘t Torennest”
Hapjes en drankjes worden zoals altijd weer 
goed verzorgd door Trees Hoogma.

Voor de kinderen zorgen we ook voor wat 
drinken en wat lekkers en we zorgen voor wat 
vertier! 

NIEUWSJAARSINSTUIF

11 november is de dag, dat ons lichtje branden mag.
 Ook dit jaar gingen we weer met een grote groep kinderen op pad (51) .

Zoals altijd begonnen we bij ‘t torennest. We eindigden in Nijenstede, met Cresendo 
voorop. Hier zongen de kinderen 3 liedjes. De bewoners zaten al klaar in de koffie-

zaal. Als afsluiting kregen de kinderen snoepjes van de bewoners en een zakje snoep 
van de buurtvereniging. 

Dit was de eerste keer dat de jeugdcommissie deze taak op zich heeft genomen. Deze 
keer hebben we gekozen voor de route stationsbuurt. Gezien de grote van onze wijk 

hebben we gekozen voor 3 routes. Volgend jaar dus een andere route! 
De snoepzakjes die over waren zijn gegeven aan de kinderen in het ziekenhuis in 

Heerenveen. 
Speciale dank aan onze (buurt) verkeersregelaars & Bewoners en personeel van 

Nijenstede bedankt voor de warme ontvangst. Helaas hadden we geen foto’s, deze 
waren lastig te maken door het weer en in het donker.

Komen jullie volgend jaar allemaal weer?!

SINT MAARTEN 

 Komen 
 jullie ook?
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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 - WOORDZOEKER
De winnares van de vorige Sudoku puzzel is: Gerda Orsel van het Steenwijker-
diep 85. Zij heeft inmiddels haar prijsje thuis ontvangen! 

AUDIO
AVONDZON
BEDUCHT
BROOD
CHOCOLADEMELK
CITAAT
DOVEN
ENIGE
FEILEN
GRUTTO
HERBERGEN
LACHEBEK
LAFBEK
NEEDE
NOODSITUATIE

OPRUIMEN
ORIENT
PAPPA
PIETERPEUTERIG
PRAAL
SAMEN
STEEN
STOPVERBOD
TRANT
TSAAR
URBAAN
VEILIGHEID
VIETNAM
WASEMEN
ZWOEL
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STREET DANCE & BREAKDANCE WORKSHOP
Zaterdagmiddag 27 september j.l. hebben 
16 kinderen meegedaan aan de workshop 
Streetdance en Breakdance. De street-
danceworkshop werd verzorgd door Mel-
lissa Mendel en de Breakdance workshop 
door Nanne Bekkema.
We begonnen om 4 uur. Eerst lieten Nanne 
en Mellissa zien wat de bedoeling was en 
deden een korte demonstratie. Zo konden 
de kinderen kiezen bij wie ze de les wilden 
volgen. Veel van de jongens en 1 meisje gin-
gen naar Breakdance en de meiden naar de 
Streetdance workshop. Halverwege was er 
een pauze want van het dansen krijg je erge 
dorst. Toen het dansen goed ingestudeerd 
was, konden de kinderen het laten zien aan 
ouders en andere belangstellenden. Dit 
ging erg goed en ze hebben het zelfs 2 keer 
laten zien. Ze kregen een geweldig applaus! 
Het was een hele leuke middag en zeker 
voor herhaling vatbaar!! 

FIETSEN SEIZOEN MEI T/M SEPT 2014

In het voorjaar en de zomer 
fietsen we elke dinsdagmiddag. 
Als het regent gaan we niet! 
We zijn met ongeveer een 
stuk of 10/12 en fietsen een 
rondje van 20/25 km. Onder-
weg drinken we koffie in een 
restaurantje o.i.d. Als t mooi 
weer is, pakken we een terrasje 
natuurlijk! 
We hebben het altijd erg gezel-
lig en genieten van de mooie 
tochtjes en de mooie dingen die 
we onderweg tegenkomen. 

Ook volgend voorjaar fietsen we weer, elke dinsdagmiddag om 13.30.  Dit fietsen 
wordt georganiseerd door Grietje en Hermien. 
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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  Mw. G. Keizer -   Tukseweg 126         524774  
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. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13       511914
Neptunus  Mw. R.Lubbinge – Steenwijkerdiep 151          515244
Poseidon               Mw. De Jong – Steenwijkerdiep 132                 852102 
Produktieweg               Mw.  G. Keizer - Tukseweg 126         524774
Stationsbuurt  Mw. A. Buitenhuis - Looiersgracht 25              516134
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot – Steenwijkerdiep 80        519049
Steenwijkerdiep               Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91                  321061										                                  
Tukseweg (t/m brug)  Mw. T. Kuiper – Tukseweg 116                      518529 
Tukseweg (vanaf brug) Mw. G. Keizer -    
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. A. Snijder - Woldpoort 11              0612358471   

CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING
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MACHTIGINGSKAART
Ondergetekende is lid geworden van Wijkvereniging Steenwijk Noord en verleent 
hierbij tot werderopzegging machtiging aan:

Wijkvereniging Steenwijk Noord

Om van zijn/haar bankrekening bedragen voor contributie/donatie af te schrijven

Bankrekeningnummer (IBANnr).......................................................................

Naam:...............................................................................................................

Adres:...............................................................................................................

Postcode en plaats:..........................................................................................

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling van de Rabobank.

Datum:..................................... Handtekening:..........................................

......................................................................................................................................

INTREKKEN MACHTIGINGSKAART
Ondergetekende zegt hierbij het lidmaatschap op en trekt hierdoor de machtiging in 
afgegeven aan:

Wijkvereniging Steenwijk Noord

Bankrekeningnummer (IBANnr)......................................................................

Naam:..............................................................................................................

Adres:..............................................................................................................

Postcode en plaats:.........................................................................................

Datum:.......................................  Handtekening:........................................


