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Vice voorzitter:
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Secretaris: 
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secretaris@steenwijknoord.nl
Penningmeester:
Dhr. Piet Busscher - Steenwijkerdiep 50C - 06 14 15 80 14 
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Plaatsvervangend Penningmeester & Algemeen bestuurslid:
Mw. Lutske Bongers - Steenwijkerdiep 117 - 8331 LR Steenwijk - 06 12 87 42 04
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Dhr. Lefert Roo - E. Hiddingstraat 1 - Steenwijk - 52 39 23
Mw. Aly Steenbergen - Steenwijkerdiep 87 - Steenwijk - 06 20 35 72 39
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Het adres voor:    Barbecue 

      Koud-warm buffetten 

      Hapjes 

      Maaltijden bezorgdienst 

      Verhuur van feestbenodigdheden  

      Partycatering 

    

Elke vrijdag is onze winkel aan de lange 
baan 3 in Steenwijk geopend 

Lange Baan 3-50  8331 LW  Steenwijk 

Tel: 0521-512858  info@jlcatering.nl 

www.jlcatering.nl 
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VAN DE REDACTIE

Beste wijkgenoten,

Nog net voor de schoolvakantie komt deze wijkinfo uit. De tijd waarin alles weer 
een klein beetje normaal wordt ervaren we toch als een bevrijding, alleen het 
mondkapje al. Fijn om weer op deze manier te kunnen genieten van het mooie 
weer! Hopelijk doet u dat ook! 

In deze wijkinfo het jaarverslag en de exploitatie van 2020 en de datum van de 
ledenvergadering. Verheugd zijn wij u te kunnen mededelen dat het kaarten weer 
van start kan gaan na de zomer ( onder voorbehoud van eventuele maatregelen). 
U leest meer hierover in deze Wijkinfo. 
 Verder leest u de laatste ontwikkelingen omtrent de stationsomgeving.
Natuurlijk hebben we ook weer een puzzel voor u.

De redactie wenst iedereen een hele fijne zomer met of zonder vakantie.

Heeft u ook een bijdrage voor onze Wijkinfo? Deze graag even mailen of een briefje 
sturen naar onderstaande adressen. We zien deze graag tegemoet.

Veel leesplezier voor nu & een hartelijke groet,
De redactie: Maaike en GertJan

Kopij, gratis familieberichten, kleintjes (advertentieruimte, niet voor 
bedrijfsmatige 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 augustus
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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

13

SHANGHAI
Speciaal voor al uw feestjes thuis of op de zaak!

Ook voor uw vereniging! 

Voor meer informatie of wilt u e.e.a. bespreken met ons, 
kom gerust langs of bel ons! 

Paardemarkt 4- Steenwijk - 0521 512176
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Bijna einde Corona 
Op het moment dat wij dit schrijven is het duidelijk dat op 26 juni Nederland weer 
opengaat en allerlei activiteiten weer mogen worden georganiseerd. (wel met 
inachtneming van 1.5 mtr afstand houden, handen wassen en bij klachten thuis 
blijven).
Als bestuur van de wijkvereniging hebben wij de hele Coronaperiode van 14 maart 
2020 tot en met 19 juni 2021 alle ontwikkelingen steeds op de voet gevolgd. In 
de zomer van 2020 werden de maatregelen iets versoepeld, maar dat was een 
vakantieperiode en in september/oktober gingen wij met zijn allen weer een 
nieuwe corona golf in.  In februari 2021 werden de ouderen van 90 + gevaccineerd 
en er kwam pas echt schot in het vaccinatieprogramma in mei 2021.
De bestuursvergaderingen en contacten met de gemeente zijn gewoon doorgegaan. 
Wel allemaal via de computer en dus digitaal. Het is even wennen maar de meeste 
bestuursleden hadden/hebben ook een camera en/of geluid op de computer dus 
het was te doen en we werden er steeds bedrevener in.
Met de bestuursvergadering van 14 juni 2021 hebben wij weer, voor het eerst, 
fysiek vergaderd bij het Torennest.  Op 1 na zijn wij allemaal 2 x ingeënt en zittend 
in de buitenlucht durfden wij dit aan. 
Omdat Nederland weer opengaat kunnen wij, als wijkvereniging, ook weer allerlei 
activiteiten gaan organiseren. Echter het is vakantietijd en ook u, wij en alle 
vrijwilligers moeten weer even opstarten.
Wij hebben besloten dat alle activiteiten weer opgestart kunnen worden met 
ingang van 1 september 2021 (tenzij de overheid weer strenge maatregelen gaat 
nemen in verband met een nieuwe golf o.i.d.).  
Op dit moment is de Bernhardschool tijdelijk ondergebracht in het Torennest 
vanwege een verbouwing aan hun eigen gebouw. Wij hebben de toezegging dat 
de school m.i.v. 1 juli 2021 het Torennest weer zal hebben verlaten en dus weer vrij 
is voor de wijkvereniging en een eventuele andere huurder.
Wij starten als bestuur met een bijeenkomst voor alle vrijwilligers op 10 september 
a.s. (alle vrijwilligers krijgen nog nader bericht).
De koffieochtenden op woensdag komen er ook weer aan. Wij starten op de 
laatste woensdagochtend van september om 10.00 uur dit in samenwerking met 
Sociaal Werk de Kop. 
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Kapsalon Sandra’s Hairfashion 
voor jong en oud

Johannes Bogermanstraat 1
Nijenstede Steenwijk

Tel:06-23307487 sandrashairfashion@hotmail.com

Voor mensen in Nijenstede 
en buiten Nijenstede.

T (0521) 53 98 93 
E leden@zorggroep-onl.nl

Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk

Voor iedere leeftijd
verrassend veel voordeel en gemak!

www.uwledenvereniging.nl
onderdeel van

Bent u 
   al lid?
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De Themagroep gaat zich buigen over de te organiseren activiteiten en staan al te 
trappelen van ongeduld om weer te beginnen. Martien van Luinen en zijn vrouw 
hebben aangegeven te willen stoppen met het organiseren van de Bingo en dus 
is de vraag gesteld aan het bestuur hier vervanging voor te vinden. Wij willen 
de bingo niet schrappen van ons lijstje en hopen z.s.m. een oplossing te vinden. 
Vrijwilligers voor deze activiteit zijn welkom en kunnen zich melden bij het bestuur.
Er komt nog nader bericht over wat er allemaal voor activiteiten gaan worden 
georganiseerd en wanneer. In ieder geval na 1 september.
De algemene ledenvergadering 2021 gaan wij houden op 24 september om 20.00 
uur in het Torennest. Wij hebben u al eerder een agenda gestuurd, de mogelijkheid 
gegeven de financiële verantwoording 2020 in te zien en uw goedkeuring te geven 
over nieuw te benoemen bestuursleden, zodat wij verder konden als vereniging. 
Wij gaan dit op 24 september nog eens dunnetjes over doen. Alle documenten 
voor de ALV vindt u dus ook weer in deze wijkinfo.

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBRT). 
Deze wet geldt voor alle verenigingen en stichtingen ongeacht de omvang.
Met ingang van 1 juli 2021 treedt deze wet in werking en wij hebben ons, als bestuur, 
laten informeren over wat deze wet voor ons als vereniging betekent. Wij hebben 
een webinar (digitale voorlichting) gevolgd en denken dat de consequenties en de 
te nemen acties voor ons gaan meevallen. Wij denken dat wij de volgende stappen 
moeten ondernemen:
Wij voldoen al op 1 juli aan de regel (financiële controle door minimaal 4 ogen). Wij 
hebben nu een penningmeester en plv. penningmeester. Daarnaast is er jaarlijks 
de kascontrole en als belangrijkste controleorgaan de (leden) d.m.v. de algemene 
ledenvergadering. 
Mogelijk een bestuursverzekering moeten gaan afsluiten voor dekking op verweer 
en schade. 
Ons schema m.b.t. taken van het bestuur en de verantwoordelijkheden bekijken.
Een voorlichtingsplan moeten maken voor nieuwe bestuursleden m.b.t. 
verantwoordelijkheden en verplichtingen.
Op korte termijn de statuten doornemen of deze aan al de eisen van de wet 
voldoen.
De wet geeft ons 5 jaar de tijd om e.e.a. te regelen maar wij zullen u de alle 
hierboven genoemde onderdelen in de Algemene ledenvergadering 2022 
voorleggen ter goedkeuring.
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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

27

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! 



11 Wijkinfo  STEENWIJK NOORD

“Stationsontwikkeling  Bericht  van de 
gemeente: 
Intercitystation Steenwijk wordt het 
visitekaartje van de regio Station Steenwijk 
krijgt een nieuwe jas. De hal wordt 
omgetoverd tot een gastvrij visitekaartje 
en het stationsplein opnieuw ingericht. 
Zo ontstaat een centraal knooppunt waar 
praktisch gemak en streekeigen sfeer 
goed samengaan. Hier start voor sommigen de reis over spoor, anderen stappen 
eenvoudig over op duurzaam vervoer. 

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën
Voordat we starten willen we graag uw mening en ideeën horen over het 
stationsgebouw en de directe omgeving. Een enquête kunt u vinden op www.
steenwijkerland.nl . Boven in de zoekbalk typt u “Intercity station“ en u krijgt dan 
de enquête om in te vullen. Daarnaast hebben we een selfie-actie. Meedoen is 
gemakkelijk! Deel uw foto of idee op Facebook of Instagram met de #depoortnaar. 
U maakt kans op een typisch Steenwijks cadeaupakket! Op 1 september 2021 
maken we de winnaar bekend”

Met vriendelijke groet, Lina van Veen - Gebiedscoördinator

Postadres: Postbus 162, 8330 AD Steenwijk - Bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE Steenwijk
Telefoon: 06 - 11 19 85 28 - www.steenwijkerland.nl

Verkeersplan Tukseweg (gedeelte vanaf Woldstate/paardenmarkt tot en met 
Lidl /Welkoop gebouw)
De gemeente Steenwijkerland is druk bezig met het maken van een verkeersplan. 
Als bestuur hebben wij een presentatie gehad over de plannen en wij zullen 
daar schriftelijk op reageren. De gemeente heeft de toezegging gedaan dat alle 
inwoners van Steenwijk zullen worden uitgenodigd om over dit plan de praten. 
Wij weten op dit moment helaas nog niet wanneer dit zal zijn maar hopen direct 
na de schoolvakantie.

Voorzitter, Bertine Kuperus
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER 

Contributie 2021
Sinds maart dit jaar ben ik begonnen als penningmeester van onze vereniging. Een 
gunstig moment om dit over te nemen van de vorige penningmeester Martien van 
Luinen, om redenen dat er weinig tot niets wordt georganiseerd in verband met 
corona en er dus weinig financiële mutaties zijn op dit moment.

Op een vrijdagmorgen gezellig bij Martien op de koffie, en zijn de zaken aan mij 
overgedragen. Drie tassen vol met administratie. Thuis eerst alles even vluchtig 
nagekeken en geordend op mijn manier. Daarna met de bank bezig voor de 
overzetting en naamwijzigingen. Alvorens gemachtigde te worden bij de bank 
moest eerst de inschrijving van de kamer van koophandel worden gewijzigd en 
een 2e bestuurslid worden aangesteld als zgn. toezichthouder. Een gedoe allemaal, 
wat uiteindelijk is gelukt.

Vervolgens is het tijd om de contributie over 2021 te innen. De lijst van leden die 
een automatische incasso hebben afgegeven kan naar de bank voor verwerking. 
Helaas is daar iets misgegaan en is bij enkele leden de contributie dubbel 
afgeschreven wat ik zeer betreur. Als nieuwbakken penningmeester had ik de lijst 
beter moeten checken alvorens deze op te sturen naar de bank. Ik bied dan ook 
mijn excuses aan bij de leden waarbij dit is gebeurd, ik schaam mij diep en zal 
mijn uiterste best doen om dit in de toekomst te voorkomen. Nogmaals bied ik 
hiervoor mijn oprechte excuses aan. Inmiddels zijn de meest dubbel afgeschreven 
bedragen alweer teruggestort. Mocht dat niet zo zijn, neem dan even contact met 
mij op, dan maak ik dat direct in orde.

Voor de overige leden die geen automatisch incasso hebben afgegeven vraag ik 
vriendelijk de contributie over 2021 aan ons over te maken. Veel leden hebben dat 
inmiddels al gedaan, waarvoor dank.

De planning is dat in de maand september de activiteiten weer kunnen worden 
opgestart, waar we allemaal erg veel zin in hebben, eindelijk weer terug naar het 
“oude normaal”.
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Verder staat de vakantie voor de deur en wens ik eenieder een fijne en zonnige 
zomer toe, en wellicht tot ziens in september.

Piet Busscher
Penningmeester Wijkvereniging Steenwijk-Noord

JAARVERSLAG 2020

Dit is een verslag gemaakt op 18 januari 2021. Op 24 september 2021 zullen wij u 
informeren over de actuele stand van zaken.

Algemeen
Door de coronapandemie hebben er het afgelopen tijd geen activiteiten 
plaatsgevonden. Het “Torennest“ is als coronacontrolepost gebruikt door de 
huisartsen en vanaf begin september konden wij weer gebruik maken van het 
“Torennest”.

De VUSO is gestopt met haar cursussen, trainingen en workshops en zal geen 
gebruik meer maken van het “Torennest”. Zoals gemeld in een eerdere Wijkinfo 
is de gemeente druk bezig om een andere medehuurder te zoeken voor ons 
wijkgebouw. Zoals het er nu uitziet zal het overdag worden verhuurd aan ”Accrete” 
Christelijk Basisonderwijs. Dit betekent voldoende avonden beschikbaarheid voor 
activiteiten van onze wijkvereniging (als dit weer kan en mag). 

De inboedel van de VUSO is weggehaald en het meubilair is achtergebleven. 
Daarnaast hebben wij de voormalige bergkast van de VUSO, van de gemeente, in 
gebruik gekregen voor onze eigen spullen. Wij hebben alles uit de kelder gehaald 
en dit staat nu overzichtelijk in de bergkast. Sebastiaan Brand heeft een sleutel van 
deze kast.

Voor de koffieochtenden/themaochtenden gaan wij nog met de gemeente in 
gesprek want deze zullen, zo gauw als het kan en wat ons betreft, gewoon weer op 
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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

Loodsen en hallen
Stalen trappen
Balkonhekken

Sierhekken
Smeedwerk

IJZERSTERK 
IN STAALWERK 

Ti-Jo Constructie
Lange Baan 5, 8331 LW Steenwijk

Tel. 0521 - 514 678

Draai- en freeswerk
Machinebouw

Onderhoud en reparatie
Leverancier van boegschroeven

Reparatie van boegschroeven
Diverse scheepsreparaties

Machinefabriek Bos
Lange Baan 5A, 8331 LW Steenwijk

Tel. 0521 - 321 700

Machinefabriek Bos
Steenwijk
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de woensdagochtend zijn en de themaochtend elke laatste woensdagochtend van 
de maand in samenwerking met Sociaal Werk de Kop.

Wij hebben dit jaar een gesprek gehad met de twee wethouders van de gemeente 
en in de vorige Wijkinfo hebben wij daar verslag van gedaan.

Wij hebben als bestuur het gewone vergaderschema aangehouden. Wel hebben 
wij de vergaderingen veelal digitaal gehouden via skype. De ALV van 2020 hebben 
wij nog net voor de loc down in maart 2020 kunnen doen en het verslag kunt u 
vinden in deze wijkinfo.

In 2020 heeft Roland Heerschop afscheid genomen als bestuurslid en is Alie Mulder 
als algemeen bestuurslid benoemd door het bestuur. Alie zal als bestuurslid de 
redactie ondersteunen.

Werkgroep AED
Door alle corona perikelen hebben wij dit project even stilgelegd. Het project staat 
in de startblokken maar het ontbreekt ons nog aan financiële middelen. Omdat wij 
weinig of geen respons hebben gekregen van ondernemers hebben wij gemeend 
het project weer op te pakken als alle coronaperikelen achter de rug zijn. Wij 
hebben als werkgroep afgesproken om het na de zomervakantie van 2021 weer 
op te pakken.
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
24 september 2021 20.00 uur

Het bestuur van de wijkvereniging Steenwijk-Noord nodigt haar leden jaarlijks uit 
voor het bijwonen van de ledenvergadering. Voor 2021 konden wij dit niet eerder 
doen dan m.i.v. 1 september 2021. 
U heeft op een eerder moment deze agenda ontvangen. Echter de agenda is wat 
bijgewerkt en u zult hem misschien niet meer hebben. Dus vandaar alle stukken 
nog een keer in deze wijkinfo.
Vanaf eind februari 2021 was ook inzicht mogelijk in de financiële jaarstukken van 
2020.

Agenda algemene ledenvergadering

1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 28 februari 2020 is afgedrukt in deze 

wijkinfo
3. Officieel afscheid Roland Heerschop en Martien van Luinen.
 Bevestiging nieuwe bestuursleden
 Piet Busscher, Penningmeester
 Alie Mulder als Secretaris
 Lutske Bongers als Algemeen Bestuurslid/plv. Penningmeester
4. Bespreken van de financiële jaarrekening 2020
5. Bespreken bevindingen/rapport kascommissie
6. Goedkeuren jaarrekening 2020 en dechargeren bestuur
7. Benoemen nieuwe kascommissieleden.
8. Bespreken financiële begroting 2021  (aanwezig op de ALV)
 Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBRT) en de consequenties voor de 

wijkvereniging
9. Jaarverslag 2020
10. Verkeersplan Tukseweg/ Steenwijkerdiep
11. Stationsontwikkeling
 Op 24 september brengen wij u op de hoogte van de actuele stand van  

zaken m.b.t. bovengenoemde onderwerpen.
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Begroting Begroting

Baten 2020 2020 2019 Lasten 2020 2020 2019

Activiteiten Activiteiten

Bingo 1.400,00 1.590,35 Bingo 399,55 1.873,00 1.850,09

Kaarten 2.000,00 2.481,67 Kaarten 500,00 323,33

Jeugd-activi tei ten 438,00 Jeugd-activi tei ten 1.349,15

Gym club 1.490,00 1.600,00 1.533,00 Gym club 1.256,78 1.400,00 1.398,63

Fietsen 50,00 54,00 Fietsen 100,00 158,30

Feestavond Feestavond 1.500,00 997,50

Thema groep 400,00 167,55 Thema groep 254,70 1.350,00 479,77

Koffie ochtend 500,00 443,48

Wijktuin 857,05 65,63

Nieuwjaarsreceptie e.d. 265,83 186,65

Vergaderkosten 39,44 500,00 961,46

Snert actie 353,16

1.490,00 5.450,00 6.264,57 3.426,51 7.723,00 8.213,99

Organisatiekosten Verenigingskosten

Gemeente admin 1.268,00 1.258,00 1.258,00 Huur Torennest 178,00 1.500,00 1.384,75

Ontvangen subs idies  gymclub 310,00 34.000,00 Kosten bank 148,09 260,00 220,47

Gemeente Torenplantsoen 743,69 431,17 Adminis tratie 100,89

Aan gemeente betaa ld -34.695,72 Vri jwi l l igers 500,00 124,00

Verzekering 133,40 125,00 127,05

2.321,69 1.258,00 993,45 560,38 2.385,00 1.856,27

Wijkinfo Wijkinfo

Adverteerders 885,00 700,00 780,00 Wijkorgaan 1.929,29 2.000,00 1.902,05

Redactie

Webs i te 711,34 500,00 201,93

Flyers 169,40 500,00 1.252,62

Overig 2.810,03 3.000,00 3.356,60

Koppengeld 3.000,00 3.885,00 Overig
Bijdrage Raboclubaktie 189,05 638,74 Inventaris 537,95

Rente ASNbank 2,78 Kaarten, Bloemen e.d. 37,40 102,66

191,83 3.000,00 4.523,74 Onvoorzien

Leden 37,40 0,00 640,61

Contributies  en donaties 3.020,00 2.700,00 2.731,00

Totale uitgaven 6.834,32 13.108,00 14.067,47

Totale inkomsten 7.908,52 13.108,00 15.292,76 Resultaat 1.074,20 0,00 1.225,29

exploi tatie  Wi jkvereniging Steenwi jk Noord
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l TV + Audio l Inbouwapparatuur 

l Koelen + vriezen l Wassen + drogen 

l Schotel- en antennetechniek

Woldpromenade 13-17 - 8331 JD Steenwijk - 0521-51 22 85

OOSTERHOF
oosterhof@electrowold.nl
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LEUKE WEETJES OVER NEDERLAND

Weet u dat…
...nabij Maastricht sporen werden gevonden van Neanderthalers die wel 250.000 
jaar oud zouden zijn.

...Nederland het eerste land was waar het homohuwelijk gelegaliseerd werd. Dat 
was in 2001.

...dat Nederlands niet de enige officiële taal is in Nederland? Ook het Fries, 
gesproken in de provincie Friesland, is erkend.

...slechts 50% van de landmassa van Nederland meer dan een meter boven de 
zeespiegel  ligt

...Amsterdam is een van de meest populaire steden in Nederland. Er wonen meer 
dan 200 verschillende nationaliteiten.

...volgens het World Happiness Report van de Verenigde Naties uit 2021, Nederland 
het 5de gelukkigste land ter wereld is. Finland staat op nr. 1.

...er nog meer dan 1000 werkende traditionele windmolens in Nederland zijn. 19 
daarvan kun je vinden in Kinderdijk, te vinden op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

...de KLM de oudste nationale luchtvaartmaatschappij ter wereld is. Werd 
opgericht in 1919.

...de audiocassette, videocassette en DVD werden uitgevonden in Eindhoven, door 
het bedrijf Philips.

...er zo’n 15.000 km fietspaden in Nederland zijn.

...Nederlandse kinderen en jongeren de langste ter wereld zijn. Dat blijkt uit een 
grootschalig onderzoek met gegevens van 65 miljoen jongeren van 5 tot en met 19 
jaar in bijna 200 landen. Nederlandse mannen van 19 zijn gemiddeld 1,83 meter 
en vrouwen van die leeftijd 1 meter 70. Ter vergelijking: de kleinste jongeren 
wonen in het Aziatische Oost-Timor (1 meter 60) en de kleinste vrouwen (1 meter 
50) uit Guatemala.
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KAARTEN KAN WEER STARTEN! 

Als wij corona onder de knie hebben, willen we vrijdag 17 september weer een 
start maken om te gaan kaarten (klaverjassen/jokeren).

We willen graag om 19.00 uur beginnen.
Om mee te doen is de deelname 3 euro per persoon.
Per consumptie 0,70 cent
waarvoor je muntjes koopt .

Dus komt allen op vrijdag 17 september...... dit even onder behoud van eventuele 
maatregelen na de zomer. 

Maar wij hopen u graag te mogen ontvangen en hebben er zin in! 

Groet W. Hoogma

OPLOSSING PUZZEL WI FEBRUARI

Door een klein lek kan zelfs het grootste schip zinken.

Deze keer waren er heel veel inzendingen en de winnaar is: 
Sientje ten Velde, Matthijs Kiersstraat 1

Van harte gefeliciteerd! Een prijsje komt zo spoedig mogelijk uw kant op! 

WIJKAGENDA 2021
 
Onder voorbehoud
17 september  aanvang kaarten
24 september  ledenvergadering
In verband met de huidige situatie nu geen activiteiten, helaas.
We hopen u gauw te kunnen berichten dat wij weer wat mogen organiseren. 
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PUZZEL

Stuur de oplossing naar redactie@steenwijknoord.nl met uw NAW-gegevens of 
gooi de oplossing in de bus bij Maaike Jansen aan de Matthijs Kiersstraat 12 en 
maak kans op een prijsje! 

Koppie  koppie…..

 1
Het aantal bacterien in een reageer buisje verdubbelt zich elke dag in 
aantal. Na precies 60 dagen is het buisje tot de rand toe gevuld met 
bacterien. Na hoeveel dagen was het ½ vol?

 2
Een dokter geeft je 3 tabletten en zegt: 
Neem elk half uur een tablet in . Hoe lang doe je er mee?

 3 Als 1 staat voor liefde en 2 staat voor geld ,wat is dan volgens jullie 3 en 4

 4
Een dokter in Den Bosch heeft een broer in Maastricht , maar die 
bewuste man in Maastricht heeft  geen broer in Den Bosch. Hoe zit dit 
dan.

 5 
Schrijf in goed Nederlands een woord op van 12 letters waarin geen 
klinkers zitten.

 6
Hoeveel zand zit er in een gat van 1 meter diep, 1 meter breed en 1 meter 
lang.

 7 Noem 5 dagen van de week zonder Dag te gebruiken.

 8
Een boer heeft 16 schapen. Alle met uitzondering van 9 gaan er dood. 
Hoeveel levende schapen houdt hij over.

 9 Waarom drinkt een muis geen alcohol?

10 Hoeveel dieren van elk soort nam Mozes mee in de ark ?

11 Deel 30 door een ½ en tel er 10 bij op. Wat is dan de uitkomst.

12 Welke steensoort heeft 2 stemmen?

13
In een la van een kast liggen 20 bruine en 10 witte sokken. Hoeveel moet 
je er blindelings uitpakken om er zeker van te zijn dat je 1 paar sokken 
van dezelfde kleur hebt.

14 Wat staat hier dan : Tomentoatentomatentomatentovrat.

15
EN HIER DAN:  
deventergingnaardeventerenomachtuurwasdeventerindeventer.

16 Waarom draagt een man een stropdas?

17 Welke appel is moeilijk weg te slikken?

18
In 1912 werd een gouden munt gevonden met het opschrift: 46 jaar voor 
Chr.  Hoe oud is die munt nu?
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CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING
Straat Contactpersoon Tel.
B. ten Broeckestraat Mw. I. Boonstra - B. ten Broeckestraat 2 589386 
Burg. Reinenstraat Mw. N. Schaap- Burg. H.G. Reinenstraat 25 0624804969
Capellehof Mw A. Stegge - Capellehof 6 0621244318 
Capellekade Mw. J .van Steenbergen - Capellekade 4 0612023044 
Capellestraat Fam. Ebink - Capellestraat 122 514287
Dolderweg Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774
E. Hiddingstraat Mw. I. Boonstra - B. ten Broeckestraat 2 589386 
Gedempte Turfhaven Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117 516634
H. van Steenwijckstraat Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven 38 512047
H. van Swinderenstraat Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4 0612023044
H.C. Fledderusstraat Dhr. E. Koelma - H.C. Fledderusstraat 6 510887
Houthaven Fam. Postma - Houthaven 20 518966
M. Kiersstraat De heren Harry en Harm - M. Kiersstraat 19 851019
N. ter Maethstraat Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13 511914
Neptunus Mw. A. Brand - Steenwijkerdiep 143 580697
Poseidon Mw. A. Spin - Woldpoort 45 512324
Produktieweg Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774
Stationsbuurt Mw. P. Meekhof - W. de Zwijgerstraat 25   851036
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot - Steenwijkerdiep 80 0623909913
Steenwijkerdiep (oneven) Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117 516634
Tukseweg (even) t/m brug Mw. J. Reuvekamp -Tukseweg 104 851823
Tukseweg (oneven) t/m brug Dhr. L. vd Zweerde - Tukseweg 67 0645087901 
Tukseweg (vanaf brug) Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774 
Tuttelstraat Mw. E. Lok - Tuttelstraat 11  854173
Z. ter Steghestraat Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven  38 512047
Buitenleden+Nijenstede Dhr. J. Meinsma - Burg. Reinenstr. 10          512609
Woldpoort Mw. A. Snijder - Woldpoort 11 0612358471

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



Hier zou 
úw advertentie 
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