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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 November 2013

De vakantie zit er voor de meeste buurtgenoten weer op. De zomer kon niet stuk dit 
jaar, dus waarschijnlijk heeft u vollop kunnen genieten van het mooie weer. Hopelijk 
kunt u er weer een jaar tegenaan.
Nu staat de herfst weer voor de deur. De eerste herfstige dagen hebben zich al 
aangediend en er zijn er zeker nog meer op komst. Neemt u tijdens een regenachtige 
dag eens een momentje om deze wijkinfo door te bladeren onder het genot van een 
heerlijk warm kopje koffie. 
In deze wijkinfo vindt u een keer geen puzzel maar een leuke kleurplaat, wellicht voor 
uw kinderen of kleinkinderen. De uitslag van de vorige puzzel was: het leven van de 
zonnige kant bekijken. De winnaar is Mw. Anjo Geluk ( ja zij doet haar naam eer aan), 
zij ontvangt spoedig een prijsje thuis. 
Op 10 september heeft er weer een bestuursvergadering plaats gevonden, daaruit 
blijkt: we zijn echt versterking nodig voor het bestuur, want zonder bestuur geen wijk-
vereniging!  Zie de oproep op de achterkant van deze Wijkinfo. 

Er beginnen weer diverse activiteiten. De data kunt u verderop  in dit blad terug vin-
den. En denkt u ook mee over wie we voor kunnen dragen voor de Lammegien? 
Tot slot, willen we u vragen: vraag in uw omgeving of er mensen zijn die iets voor het 
bestuur zouden willen betekenen. ZIe onze oproep op de laatste pagina! 

Veel leesplezier!

Jildau Coehoorn
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VAN DE BESTUURSTAFEL
De vakantietijd is voorbij. Terug in onze eigen omgeving gaan we bezig 
met de dingen om ons heen. Ook het bestuur van de wijkvereniging 
heeft de draad weer opgepakt. 
In de vergadering van 10 september hebben we nog even teruggeblikt 
naar de feestelijkheden rond  25 jaar bestaan. Een gezellige en goed 
verzorgde ontdekkingstocht voor de leden en een wijkfeest voor alle 
bewoners. Dat laatste festijn had jammer genoeg last van, vooral ’s 
middags, regenbuien, maar is evengoed door veel mensen bezocht. 

Kijken we vooruit, dan zien we dat de kaart- en bingo avonden zijn 
gestart. Ook kan men op woensdagmorgen weer aanschuiven voor een 
kopje koffie. De afd. jeugd heeft een Vossenjacht gehouden. Hopelijk 
zijn alle vossen weer terug op hun eigen stekje.

Het Vuso gebouw wordt van binnen opgeknapt en met de gemeente 
en Connexion zal gesproken worden over de route van de lijnbussen.
Met de contactpersonen van onze wijk heeft het bestuur een avond 
gesproken waarin nog eens kritisch gekenen is naar wat wij verwacht 
van de contactpersonen. Maar natuurlijk hebben we ook goed geluis-
terd naar de wensen en opmerkingen die er die avond boven tafel zijn 
gekomen.

Verder zijn we heel druk opzoek naar nieuwe bestuursleden. Onder 
andere zoeken we iemand die de contacten onderhoud met alle acti-
viteitenorganisatoren die binnen onze wijkvereniging actief zijn. Maar 
ook mensen die het fijn vinden mee te praten en te denken met het 
bestuur.  Het aantal bestuursleden is op dit moment wel erg klein, dus 
uitbreiding is welkom. We maken ons nu op voor de volgende be-
stuursvergadering. We zijn druk bezig voor de infoavond op 1 nov. en 
er wordt gewerkt aan de St.Maarten optocht. 
Tot zover. Hopelijk zien we veel leden op de leden avond 1 november.
             
      Namens het bestuur, Elly van der Maas.
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GAAT U VERHUIZEN OF BENT U 
ONLANGS VERHUISD?
Het laatste jaar hebben we veel gemerkt dat er bewoners uit de wijk verhuisd zijn, 
soms binnen de wijk, soms elders, maar met name voor de bewoners vanuit bijvoor-
beeld de wijk naar de nieuwe flat de Woldpoort, daar hebben we geen adreswijzigin-
gen van doorgekregen. Vervolgens kreeg onze contactpersoon te horen dat er geen 
boekjes meer werden bezorgd. 
Na uitzoeken bleek dat we van deze persoon geen adreswijziging hadden ontvangen. 
 
Dus bij deze willen we u vragen dat als u onlangs bent verhuisd of u op korte termijn 
gaat verhuizen, zou u dit dan willen doorgeven?
Dit kan middels een email, briefje in de bus of een telefoontje aan: 

Dhr. Johan Beltman -  H. v. S  de Oudestraat 2 - 8331 KK Steenwijk - 
johan-beltman@hetnet.nl - 510361

Alvast hartelijk dank hiervoor! 
     							De	redactie	en	het	bestuur	van	Wijkvereniging	Noord

JEUGDAGENDA 2013
Datum   Activiteit  Aanvang

Woensdag middag Knutselactiviteit  14.00 - 16.00 uur
30 oktober  Paddestoelen maken

Maandag 11 november Sint Maarten optocht  Info volgt
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Bert Vis - Steenwijkerdiep -  tel (0521) 534 090 
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OPKNAPBEURT WIJKGEBOUW 
Ons wijkgebouw gaat in de herfstvakantie opgeknapt worden. Het is voor het laatst 
ongeveer 15 jaar geleden dat het opgeknapt is. 

In de herfstvakantieweek worden de muren voorzien van een nieuwe sauslaag, ook 
een mooi nieuw kleurtje. Tevens wordt de huidige vloerbedekking vervangen.
Onder het koffiezetapparaat komt een stuk PVC vloer, zodat we gemakkelijk met een 
doekje dit stukje kunnen schoonmaken.  

2 MENSEN PER DAG NODIG!

Om de schilder wat te helpen met de voorbereidingen, zouden we elke dag 2 buurt-
genoten kunnen gebruiken voor wat han - en spandiensten. U kunt dan denken aan 
bijvoorbeeld de schilderijen van de muur halen en de muur vet- en stofvrij maken 
bijvoorbeeld. 
Als u een dagdeel of een dagdeel of een dag komt helpen, zorgt de Vuso voor  drin-
ken en eten. 
Wilt u ons aangeven wanneer u zou kunnen helpen, via 0521- 511115 of steenwijker-
land@volksuniversiteit.nl. 

GORDIJNEN WASSEN

Ook zoeken we nog mensen die zouden willen helpen onze gordijnen te wassen .
Als een paar mensen 1 of 2 gordijnen doen, zijn we al een heel stuk op weg! 
Het zou fijn zijn als dat in deze week kan, dan kunnen ze voor de week erop weer 
hangen.
Wilt u dan ook contact met ons opnemen?  We danken u alvast hartelijk hiervoor! 
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De woensdagavonden Jeu de Boules zijn inmiddels geeindigd............
het was weer een mooi seizoen. Speciaal willen we even onder uw 
aandacht brengen, een fanatieke speelster: Mevrouw Zoer uit de 
Matthijs Kiersstraat. Met de leeftijd van 93 jaar is ze de oudste en hier-
mee willen we laten zien dat er geen leeftijdsgrens is voor dit mooie 
spel! In weer en wind is ze op de woensdagavond te vinden op de Jeu 
de Boules baan aan de Matthijs Kiersstraat, naast ons wijkgebouw.  
Onderstaande een paar foto’s van Mevrouw Zoer, samen met nog 2 
vrouwelijke tegenspeelsters, in actie! 

JEU DE BOULES
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LAMMEGIEN
Jaarlijks wordt, tijdens de informatieavond Kernen en Wijken, de vrijwilligersprijs van 
het jaar uitgereikt. De prijs bestaande uit een replica van het beeld van Lammegien, 
de klokkenluidster van de Grote Kerk, en een cheque van € 500,- gaat naar die per-
soon die zich belangeloos inzet voor een wijk of kern. Deze prijs wordt tevens gezien 
als stimulering van het vrijwilligerswerk.

Vorig jaar mocht ‘onze’ Trees Hoogma, ondanks dat ze de Lammechien niet kreeg, in 
het zonnetje staan. Ook dit jaar mogen we weer iemand uit ons midden nomineren.
Wie vind u dat deze eer mag krijgen?

Reacties graag voor 26 oktober inleveren bij het bestuur.

Voor de Tukseweg zoeken wij een contactpersoon. 

Deze contactpersoon is verantwoordelijk voor het rondbrengen van de 
wijkinfo deze krijgt de contactpersoon een aantal x per jaar thuis gebracht.

Komen er nieuwe bewoners bij u in de straat, dan vinden wij het fijn als 
u deze mensen op onze wijkvereniging attent maakt en vraagt of ze lid 
zouden willen worden. 

Wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op via info@steen-
wijknoord.nl of bel onze secretaris Mw. Elly van der Maas via 0521- 
523513 of onze voorzitter Mw. Albertine de Jonge via 0521- 521988.

Contactpersoon gezocht
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WIJKAGENDA 2013

Datum Activiteit Aanvang
11 oktober kaarten 19.15 uur

18 oktober bingo 19.30 uur
25 oktober kaarten 19.15 uur
1 november info avond 19.30 uur  Zie deze WI

8 november kaarten 19.15 uur

15 november bingo 19.30 uur
22 november kaarten 19.15 uur
29 november kaarten 19.15 uur
6 december kaarten 19.15 uur
13 december bingo 19.30 uur
20 december kaarten 19.15 uur
27 december kaarten 19.15 uur
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BUITENACTIVITEITEN
Vanuit Steenwijk heb je tal van mogelijkheden om op de fiets deze omgeving te 
verkennen. Onder begeleiding van de dames Holterman en de Lange was het zeker de 
moeite waard om mee te doen. Wekelijkse fietstochtjes tussen de 25 en 35 km
naar o.a. Giethoorn, Havelte, Frederiksoord, Steggerda, Nijeveen enz.. enz..

Op 28 mei zijn we gestart en mede door het aanhoudende mooie weer konden we 
het op 3 september afsluiten. Met elkaar was het elke week weer gezellig.
Een leuke sfeer. Altijd even een pauzestop met een consumptie onderweg. Dus kijken 
we terug op een geslaagd seizoen.

De beide dames worden heel hartelijk bedankt voor het uitstippelen van de routes. 

Graag zien we U een volgende keer terug bij één van de andere activiteiten.

Mooie fietstochtjes 
rondom Steenwijk

Zo nu en dan 
even pauzeren 
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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
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Kinderopvang   

                                       in  
huiselijke kring  

                        Flexibel  
en Betrouwbaar 

 
 

Ook voor kortdurende                                            
bemiddeling 
 
Boomsluiters 19. 8334TX Tuk 
Tel: 0521-522728 

 

Beste leden, 

Leden worden geacht contributie te betalen. Het gros van onze leden heeft 
een volmacht afgegeven, waardoor we één maal per jaar de contributie kun-
nen incasseren. Er zijn ook leden welke de contributie zelf op de bankreke-
ning van de wijkvereniging over maken.
Er zijn ook leden die de contributie aan de contactpersonen willen betalen.
Aan deze laatste groep wil ik vragen: als u nog geen contributie heeft betaalt 
voor 2013 wilt u dit dan aan uw contactpersoon (zie de laatste bladzijde in 
deze wijkinfo) geven, dan zorgt deze ervoor dat de gelden bij mij komen.
 
Met vriendelijke groet, uw penningmeester, Martien van Luinen.

CONTRIBUTIE

Per direct is EHBO Steenwijk op zoek naar iemand voor de 
ledenadministratie. Is er een bewoner uit Steenwijk Noord die graag vrijwil-
ligerswerk zou willen doen? 
• Tijdsbestek is gemiddeld 1 uur per week
• Kennis van MS Excel is een must

Meer informatie kunt u verkrijgen via secretariaat@ehbo-steenwijk.nl of 
0521 21 20 90.

VACATURE EHBO- Vrijwilliger
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 Koningstraat 6, Steenwijk - tel: 0521 510777 

 



18

IN DE PEN.........
In oktober 2012 was het eindelijk zo ver. Mijn man en ik, Koen 
en Noortje Walpoott, kregen de sleutel van ons nieuwe huis aan 
de Matthijs Kiersstraat. Jarenlang hebben we in Steenwijk-West 
gewoond en waren dringend toe aan een leuker, groter en mooier huis in een fijne 
en gezellige wijk. Een lange tijd van verbouwen stond op ons te wachten. We hebben 
erg veel gedaan; muren gesloopt, balken geplaatst, nieuwe keuken en badkamer en 
de hele vloer beneden is eruit geweest, omdat er rotte balken zaten. Alles is opnieuw 
gestuukt en geverfd. Ondanks dat er nog veel moest gebeuren zijn we eind februari 
verhuisd. De verhuizing verliep voorspoedig en al snel voelden we ons thuis op deze 
mooie plek. 
Na een aantal weken in ons nieuwe stulpje krijgen we heugelijk nieuws; ik ben zwan-
ger. Dat betekend dat er naast Mees, onze dochter van 2 jaar, weer een kamer gevuld 
gaat worden. Super leuk! We verwachten nummer 2 half november. 
Na een poosje werden Koen, mijn man, en ik wat klusmoe. Gelukkig was het toen tijd 
voor vakantie en hebben we het een beetje rustiger aan gedaan.
Na 6 weken vakantie mocht ik weer aan de slag. Ik werk 4 dagen per week als ambu-
lant begeleider voor de Ambelt. Een ambulant begeleider is iemand die kinderen met 
een rugzak, in mijn geval kinderen met gedragsproblemen, op een reguliere school 
begeleidt. Ik werk veel met deze kinderen en daarnaast begeleid ik ook de ouders 
en scholen hoe om te gaan met hun gedrag. Het is een erg leuke, afwisselende en 
uitdagende baan. 
Mijn man, Koen, heeft een eigen bedrijf in de informatie- en telecomunnicatietech-
niek. Verkoop, onderhoud en advies van soft- en hardware zowel zakelijke als parti-
culier zijn dagelijkse kost. Daarnaast verzorgt hij installaties voor de grote internet 
service providers (xs4all, telfort, ziggo, kpn etc.) en verricht hij werkzaamheden voor 
Eneco. De vrijheid en het afwisselende werk zorgen ervoor dat hij van deze baan 
geniet.
Mees, onze dochter, gaat een aantal dagen per week naar de kinderopvang in Ees-
veen, de Buitenhoeve. Dit is een soort boerderij waar kinderen veel buitenspelen. 
Er zijn veel dieren en kinderen mogen daar echt op ontdekkingstocht. Oude kleding 
is daar geen overbodige luxe. Dus als u een keer een klein blond en heel vies meisje 
tegenkomt, dan is dat vast Mees. 
Naast al dat gewerk hebben we ook hobby’s. Koen zit op waterpolo en is duikin-
structeur. Samen met een aantal andere duikers uit Steenwijk hebben we een eigen 
duikvereniging op gezet (www.duikverenigingsteenwijkerland.nl). Mocht u het duiken 
zelf eens willen ervaren kom dan gerust een keertje langs. Zelf houd ik van lekkere 
mutsige dingen zoals lezen, bakken, naar de film gaan, kletsen met vriendinnen, knut-
selen en fotograferen. 

Nou, ik denk dat u weer een heleboel meer weet over dit nieuwe gezin op de Toren-
landen. Wij hebben het hier erg naar onze zin en voelen ons welkom. Ik geef de pen 
door aan mijn buurvrouw Cynthia Dekker.  Vriendelijke groet van Noortje Walpoott. 
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KAARTUITSLAGEN 

30 augustus 2013
KLAVERJASSEN    JOKEREN 
1ste Mevr. Veenstra  5741 1ste Mevr. Stephanus  114
2de Dhr. Beltman  5313 2de Mevr. Bakker  200
3de Dhr. Hoogma  5311 p.p. Mevr. Jonker  324
4de Mevr. Schapelhouman 5148   
5de Mevr. Keetman  4220   

6 september 2013
KLAVERJASSEN    JOKEREN 
1ste Mevr. Schutte  5492 1ste Mevr. Bakker-Mulder 113
2de Mevr. v. Luinen  5162 p.p. Mevr. Zoer  215
3de Mevr. Bakker  5128   
4de Dhr. de Bruin  5122   
5de mevr. Beute  4512   

20 september 2013
KLAVERJ ASSEN    JOKEREN 
1ste Dhr. Kiekebos   5873 1ste Mevr. Zoer  260
2de Mevr. Haas  5264   
3de Mevr. Veenstra  5222   
4de Dhr. Madhuizen  5069   
5de Dhr. v. Luinen  5038   
6de Mevr. Schutte  4655   

Vrijdag 30 augustus is er weer een begin gemaakt met de kaartavonden voor de aan-
komende herfst en wintermaanden. Deze eerste avond waren er 29 mensen van de 
partij. 9 Om te jokeren en 20 te klaverjassen.

Nu de wijk is vergroot met de straten om en bij het station tot en met de Looyers-
gracht zijn ook deze mensen van harte welkom.
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BILJARTVERENIGING STEENWIJK
Onze biljartvereniging is een gezellige vereniging met ruim 80 leden 
(waaronder 6 dames). Wij biljarten in een prachtige locatie in de 
voormalige Kornputkazerne in Steenwijk. Hier staan 4 kleine en 2 grote 
(driebanden) biljarts, waarop 7 dagen in de week gespeeld kan worden.

In oktober is er een mogelijkheid om onder het genot van een kopje 
koffie vrijblijvend kennis te maken met  biljarten.

Op zaterdag 5, 12 en 19 oktober 2013 organiseren wij  n.l.                            
inloop/instructie ochtenden van 10.00 – 13.00 uur   

Kornputkazerne, Parade 6, Steenwijk, 0521-518346

Daarnaast bieden we beginnende biljarters 5 gratis lessen aan. Na deze 
proeflessen kunnen ze beslissen of ze lid wil worden.

Gevorderde spelers/speelsters kunnen, wanneer ze dat willen, onder-
gebracht worden in de ma- en do. avondgroep of wo. ochtendgroep 
en/of in een competitieteam. Bovenstaande geldt voor zowel dames 
als heren. 

Er is voor dames een apart dagdeel beschikbaar om met elkaar te spe-
len. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk om op andere tijdstippen in 
gemengde groepen te spelen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Dick Bouman   0521 521852
Lebbert Schipper  0521 521948
Luc Ebink   0521 514287 
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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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KOFFIEOCHTENDEN
De buitenactiviteiten hebben inmiddels plaatsgemaakt voor de kaart en bingo avon-
den op de vrijdagavond.
 
Een wekelijks terugkerend iets is de koffieochtend. Ook dit seizoen nodigen we U uit 
om een kop koffie of thee te komen drinken op de woensdagmorgen vanaf 10 uur ´s 
morgens. Neem gerust Uw buurman of buurvrouw mee, want zowel leden als
niet leden mogen aanschuiven.

Het verplicht U echt niet om iedere week mee te doen. Het mag wel! De portemon-
nee kunt U thuislaten want koffie en thee zijn gratis.

VANAF 30 OKTOBER STARTEN DE KOFFIE OCHTENDEN 
AANVANG: 10 UUR
LOCATIE: HET WIJK / VUSO GEBOUW AAN DE M. KIERSSTRAAT.

Tot ziens op één van die ochtenden.

FAMILIEBERICHTEN

JARNO  OOSTERHOF

zoontje van Ingrid Kuizenga en Bert Oosterhof  
en broertje van Tessa Oosterhof. 

We wensen hun veel geluk & gezondheid toe! 

GEBOREN
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Beste lezer, mij is gevraagd of ik iets over mijzelf wil vertellen.
Ik ben Arjan Kroon, 38 jaar oud en woon nu alweer 7 jaar in Steenwijk in de Capel-
lestraat.  Hier woon ik met mijn vrouw Margerita en onze mooie dochter van 2,5. 
Mijn vrouw en ik zijn opgegroeid in Steenwijk.

Na enkele jaren in Nieuwegein gewoond te hebben zijn we gelukkig weer terug in 
Steenwijk. Je gaat toch vaak weer terug naar je eigen stekkie. In de Capellestraat heb-
ben wij 7 jaar geleden een huis gekocht in een kinderrijke buurt. De afgelopen jaren 
zijn er denk ik wel 10 tot 15 kinderen geboren in onze buurt. 

Onze beide ouders wonen ook in Steenwijk, dus erg gezellig, zeker voor onze dochter. 
En natuurlijk voor de oppas.  Maar met zo’n kinderrijke buurt en fijne buren is oppas 
meestal geen probleem. 

Toen wij in de Capellestraat gingen wonen zijn we bijna gelijk lid geworden van de 
buurtvereniging. Hierdoor hoor en lees je toch wat er in de buurt speelt en te doen is.

Eén van mijn grootste hobby’s is mountainbiken, maar een  bezoekje aan de squash/
ricochet baan sla ik ook niet af.

Zelf werk ik in Arnhem als IT ‘er bij een bedrijf die gespecialiseerd is in 0900/0909 
bel&win en puzzellijnen en in het maken van webpagina’s voor goede doelen. 

In een voorgaande editie van de wijkinfo las ik dat de wijkvereniging zocht naar een 
website beheerder.
Door mijn werk als IT ‘er leek het mij leuk om de website van de wijkvereniging weer 
fris leven in te blazen. Op dit moment, ben ik bezig om het te vernieuwen. Zoals 
nieuwe foto’s,  teksten, etc. Dus mocht u nog dingen missen, c.q. verkeerd zien staan, 
neem gerust contact met mij op.

Als u foto’s heeft die u graag wilt delen, stuur ze op, dan kan ik ze op de website zet-
ten. Het email adres is website@steenwijknoord.nl

Met vriendelijke groet,  Arjan Kroon 

KENNISMAKEN MET...
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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 
 

 

 



26

 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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INFORMATIE  AVOND
Op vrijdag 1 november a.s. is er een info-avond voor alle leden in het 
Vuso-gebouw.
We starten die avond om 19.30 uur.

De heer Geert Groen, geboren op De Pol, komt ons iets vertellen over 
de oude gemeente Steenwijkerwold.

Recentelijk heeft hij een hierover een boek met DVD gepubliceerd.
In zijn verhaal passeren heel veel buurtschappen, zoals 
Wetering,Molenhoek, Kallenkote, Onna, Zuidveen etc. de revue.
Hij laat zijn verhaal vergezeld gaan van een film.

Daarnaast weet hij veel te vertellen over Joodse kolonisten die onder 
de Maatschappij van Weldadigheid in de 19de eeuw in de Jodenhoek 
woonden. 

Natuurlijk lassen we een pauze in voor een lekker drankje. Tijdens deze 
pauze wil dhr. Groen onder de belangstellenden een loterij houden 
met als prijs een aantal boekjes, per lot vraagt hij 1 Euro en per 15 
loten stelt hij een boek of DVD met de film beschikbaar. 
Ook kunnen deelnemers zijn boeken met korting aanschaffen, zo lang 
de voorraad strekt, normale prijs 14,95 Euro, tijdens de lezing 12,50 
Euro. 
Al met al zeker de moeite waard om te komen.
Het bestuur hoopt dat we veel leden te mogen begroeten.

           Secretaris, Elly van der Maas
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VOSSENJACHT
Op een heerlijke zonnige laatste zaterdagmiddag in augustus hebben 
zo’n 30 kinderen in het centrum van Steenwijk gezocht naar 10 vossen.

In kleine groepjes begeleid door een aantal enthousiaste ouders werd 
gezocht naar uiteenlopende typetjes. Zo was er een automonteur die 
zich soms ook nog een beetje verstopte onder de auto’s die hij zoge-
naamd aan het repareren was. Er liep een non wat een beetje verwar-
rend, was omdat gelijktijdig ook de fancy fair van de grote kerk in de 
stad gaande was.  Ook de meiden die hondenverzorgers waren en zelfs 
echte honden mee hadden, waren lastig te vinden, ze stonden wat 
verdekt opgesteld in de Weemstraat. 
Iets opvallender was de markies die rond liep in de Doelenstraat en de 
visser in de Oosterstraat. De laatste viste vooral naar complimentjes 
zoals hij zelf zei. De dames in een opblaasboot hadden ‘t ook prima 
naar hun zin en genoten van de zon. Ook voor de tuinman was ‘t een 
perfecte dag voor onderhoud, jammer genoeg voor hem hadden de 
kinderen hem al snel door.
Het was wat lastig de oude man op de markt te spotten, hij deed dan 
ook erg zijn best om zich tussen de kraampjes door te verstoppen. Ook 
het oudere echtpaar hield zich goed schuil in de kerkstraat.
Bij elke vos kregen de  kinderen een letter,  zo ook van de Heks, zij was 
te vinden in de omgeving van de Supercoop.  
In totaal waren er 10 letters te verdienen en moesten de kinderen daar 
een woord van maken. Na wat puzzelwerk was ‘konijnenhol’ de uit-
komst. Bijna elke groep had dit goed.
Tijdens het zoeken mochten de kids en de begeleiders nog een lek-
ker ijsje halen bij Boschma IJs. Na afloop van de activiteit hebben we 
met zijn allen nog wat bij ‘t wijkgebouw gedronken. Het was een leuke 
en geslaagde activiteit en alle kinderen waren erg enthousiast. Op de 
volgende pagina’s ziet u een aantal leuke foto’s. 

 De volgende activiteit van de jeugdcommissie is 
 woensdagmiddag 30 oktober 2013, 
 we gaan dan paddestoelen maken, kom je ook?
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De	Markies

De	tuinman

Na	afloop	een	Boschma	IJsje

Deelnemende	kinderen	staan	
bij	de	hondenverzorgsters
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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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KLEURPLAAT
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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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Op donderdagavond 26 september j.l. hebben we de contactpersonen bijeen gehad.
We hadden een redelijke opkomst maar jammer genoeg konden we niet iedereen verwel-
komen.
Een van de afmelders was mevrouw Bos. Zij heeft tevens te kennen gegeven dat ze na 8 
jaar graag het stokje over wil geven aan iemand anders, dus bij deze zoeken we een gega-
digde! Zie hoofdstuk Contactpersoon gezocht, in deze wijkinfo. 

Natuurlijk was dit ook weer het moment om de actuele ledenlijsten uit te geven. Dit was 
eigenlijk al iets te lang niet gebeurt, dit moet eigenlijk vaker, wellicht dat de mail hier uit-
komst kan brengen. Er waren vragen rondom hoe om te gaan met het feit als leden de wijk 
verlaten of verhuizen binnen de wijk en geen kennisgeving achterlaten. Hoe het gaat met 
contributie-inning en waar nieuwe leden moeten worden gemeld. Ook moet er een nieuw 
contactpersoon gezocht worden voor de Stationsbuurt, waar we inmiddels al de eerste 
nieuwe leden uit hebben mogen verwelkomen.

Tevens hebben we besproken dat er voorlopig geen huis-aan-huis uitgave zal komen van de 
WI. Dit om de kosten in de hand te houden, wel zal er frequenter huis-aan-huis een A4 met 
belangrijke info worden ingezet en  houden we vast aan de 6x per jaar verschijnen van de 
WI voor, van en door de leden.

Daarnaast is besproken dat we onze contactpersonen zien als onze oren en ogen van de 
wijk. We horen als bestuur natuurlijk wel het een en ander maar in je eigen straat hoor je 
altijd het meest en ken je de mensen het beste. Op informatie kunnen we reageren en mo-
gelijk actie ondernemen in zovere dat in ons bereik ligt. Natuurlijk roepen we u als bewo-
ner ook op om zaken te melden bij uw contactpersoon of bij het bestuur!

Het was al met al een zeer goede avond en we kunnen met z’n allen weer aan de slag met 
wat er uit is gekomen.

Nogmaals van mijner zijde, dank voor alle inbreng en hoop natuurlijk veel terug te horen.

Albertine de Jonge
Voorzitter 

VERSLAG BIJEENKOMST  
CONTACTPERSONEN MET HET BESTUUR
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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!

Vanwege een te kort zoeken we 
versterking van ons bestuur! 

Lijkt u het leuk iets bij te dragen aan onze wijkvereniging? Het neemt niet 
heel veel van uw vrije tijd in en het geeft zeker veel voldoening! 

Lijkt u het wat en wilt u meer weten over de inhoud van een bestuursfunctie, 
bel dan voor meer informatie naar onze secretaris Elly  van der Maas via 0521 
- 523513 of onze voorzitter Albertine de Jonge via 0521- 521988. 
Mailen mag natuurlijk ook via voorzitter@steenwijknoord.nl of secretaris@
steenwijknoord.nl. 

We zijn echt naarstig op zoek, dus  we zouden u zeer dankbaar zijn!

 Zonder bestuur GEEN wijkvereniging! 
Tevens zoeken wij versterking voor de jeugdcommissie. Bent u of jij een kei in 
organiseren van leuke activiteiten? Bel of mail ons dan eens voor meer infor-
matie bij Sandra Vos via  0521- 510359 of via email: info@steenwijknoord.nl. 


