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WIJKVERENIGING STEENWIJK NOORD

Matthijs Kiersstraat 11, 8331 KR, Steenwijk 
www.steenwijknoord.nl 
info@steenwijknoord.nl 
Bankrekening: NL 05 RABO 0322 0264 82

BESTUUR
Voorzitter:
Mw. Bertine Kuperus - Steenwijkerdiep 93a - Steenwijk - 06 53 58 57 76
bestuur@steenwijknoord.nl
Vice voorzitter:
VAcant
Secretaris: 
Mw. Alie Mulder - Tukseweg  110 - 8331 LG Steenwijk - 06 43 18 45 44
secretaris@steenwijknoord.nl
Penningmeester:
Dhr. Piet Busscher - Steenwijkerdiep 50C - 06 14 15 80 14 
bestuur@steenwijknoord.nl
Plaatsvervangend Penningmeester & Algemeen bestuurslid:
Mw. Lutske Bongers - Steenwijkerdiep 117 - 8331 LR Steenwijk - 06 12 87 42 04
Overige bestuursleden:
Dhr. Lefert Roo - E. Hiddingstraat 1 - Steenwijk - 52 39 23
Mw. Aly Steenbergen - Steenwijkerdiep 87 - Steenwijk - 06 20 35 72 39
LEDENADMINISTRATIE: 
Mw. C. Dekker - 06 25 31 72 85 - ledenadministratie@steenwijknoord.nl 

BELANGEN: belangen@steenwijknoord.nl 

REDACTIE WIJKINFO STEENWIJK NOORD
Redactie: Maaike Jansen, GertJan Jansen en Sytske Oosterhof
redactie@steenwijknoord.nl  of tel.: 51 35 88

Activiteiten:
Kaarten, verslagen en standen: Dhr. W. Hoogma 51 69 87
Bingo: Marsha Roo en Ineke van Nieuwenhoven
Themacommissie: Marsha, Ingrid, Lucie en Lianne
thema@steenwijknoord.nl

COVERFOTO: Henk de Nekker
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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 wijkbewoners,

Bij het schrijven van dit stukje zit de r al weer in de maand. Dat betekent ook 
dat het seizoen weer is aangebroken waarin het gewone leven weer op gang is 
gekomen. Wellicht voor de één wat minder goed als voor de ander. Maar samen 
maken we er een mooi seizoen van, toch?

De activiteitencommissies staan al te popelen om u te verwelkomen bij wat voor 
activiteit dan ook. In deze wijkinfo staan er een paar zoals bingo, pubquiz en herfst 
bloemstukjes maken. Maak er gebruik van. Tevens nog een verlaat verslag van de 
Sjocolade workshop.

Deze keer een ander soort puzzel en zoals altijd aangeleverd door Winy Hoogma.

En vergeet niet te stemmen op onze wijkvereniging bij de Rabo ClubSupport.

Veel leesplezier.

Een hartelijke groet,
De redactie: GertJan, Maaike en Sytske

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

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: 
Sytske Oosterhof, Steenwijkerdiep 33

Kopijsluiting volgende Wijkinfo: 31 oktober 2022
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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

De zomer is weer bijna voorbij.
We hebben een mooie warme zomer gehad en het is nog steeds warm. De scholen 
zijn weer begonnen en de vakanties weer voorbij, althans voor de gezinnen met 
schoolgaande kinderen. Dus het bestuur gaat zijn taken ook weer opstarten. Onze 
eerste bestuursvergadering is op 12 september a.s. 

Activiteiten/evenementen
Er zijn twee vrijwilligers die de Bingo in het vervolg willen gaan organiseren. Wij 
zijn erg blij met deze aanmelding van Marsha Roo en Ineke van Nieuwenhoven. De 
eerste Bingo vindt plaats op 30 september 2022 in het Torennest om 19.30 uur.
Fred Drenth is gestopt met het organiseren van de spelletjesavond. Er was te weinig 
animo. Wel wil hij zich blijven inzetten voor de wijkvereniging en organiseert nu 
de escaperoom.

Straatcontactpersonen
Op 15 september a.s. hebben wij, als bestuur, een avond gepland met o.a. alle 
straatcontactpersonen. 
Dit omdat er wat wisseling van mensen is geweest en het leek ons goed om elkaar 
eens te ontmoeten, te bedanken en mogelijk wat informatie uit te wisselen. 
Misschien laat maar, langs deze weg, willen wij dhr. Meinsma, straatcontactpersoon 
buitengebied en dhr. V.d. Berg, straatcontactpersoon Matthijs Kiersstraat, alsnog 
bedanken voor hun jarenlange inzet.
Ook bedanken wij mevr. Holterman die straatcontactpersoon was, tot eind augustus 
2022, van de Hendrik van Steenwijkstraat en de Mr Zigher ter Steghestraat en we 
zijn blij dat deze taak wordt overgenomen door mevr. Keizer uit de Nicolaas ter 
Maethstraat.

Overleg gemeente Steenwijkerland
De fysieke contacten en overleggen met de gemeente gaan weer beginnen na het 
zomerreces van het gemeentebestuur. Wij hopen ons eerste overleg te hebben in 
oktober met de betrokken wethouder en ambtenaren.
Vanwege de complexiteit en hoeveelheid van werk hebben wij d.m.v. een flyer 
vrijwilligers gevraagd voor een werkgroep ontwikkelingen Steenwijkerdiep en het 
opstellen van een nieuwe Wijkvisie. Hiervoor hebben zich een aantal mensen 
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aangemeld waar wij heel blij mee zijn. Zodra deze groepen van start gaan zullen 
wij u daarvan op de hoogte brengen. Ook hopen wij dan iets te kunnen vertellen 
over de mensen die zich daarmee gaan bezighouden.

Bestuur
Wij zijn heel blij met ons nieuw bestuurslid Gerlof Schaap. Zijn eerste 
bestuursvergadering zal hij bijwonen op 12 september 2022. Voor de volgende 
wijkinfo zullen wij hem vragen zich aan u voorstellen.
Op woensdagochtend 28 september komt Stichting Duurzaam Steenwijkerland, 
tijdens de koffieochtend in “het Torennest”. Deze stichting kan ons alles vertellen 
over de mogelijkheden om energie te besparen, het huis te verduurzamen, 
aardgasvrij wonen of elektrisch koken, met als doel een lagere energierekening. 
Maar ze vertellen ons ook om bewuste keuzen te maken. Laat ik wat vaker de auto 
staan en pak ik de fiets? Ga ik minder vlees eten? Wat kan ik in mijn tuin doen voor 
bijen en vlinders? 
 Bertine Kuperus

Overlijden

Het zal menigeen niet zijn ontgaan, maar op 17 juni 2022 is John Jansen 
op 46 jarige leeftijd overleden. Woorden schieten altijd tekort als iemand 
op zo’n jonge leeftijd ziek wordt en overlijdt . Wij hebben ons medeleven 
getoond maar willen nogmaals vooral het jonge gezin heel veel sterkte 
toewensen om dit enorme verdriet te verwerken.

Bertine Kuperus
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Onderstaand stukje voor workshop Sjocolade was net te laat binnen voor de laatste 
Wijkinfo. Maar het was te mooi om niet gedeeld te worden.

WORKSHOP SJOCOLADE

In aanloop naar pasen denken we natuurlijk aan hazen, kuikens en natuurlijk 
chocolade! Daarom Sjocolade uitgenodigd om een leuke workshop te geven. Dus 
op vrijdagavond 8 april ging een leuke groep aan de slag met chocolade. Er werd 
druk versierd en later alles in een groot chocolade ei gestopt. Iedereen hield zich 
netjes in met snoepen! Als laatste werd alles prachtig ingepakt en was het een 
super paascadeau, al heeft het pasen waarschijnlijk niet bij iedereen gehaald.
Weer een geslaagde activiteit.

Namens de Themagroep: Albertine
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9

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! 
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HINT VAN DE PENNINGMEESTER

Rabo ClubSupport
De coöperatieve Rabobank heeft geen aandeelhouders maar leden. Samen met 
de leden maken ze maatschappelijke impact. Met Rabo ClubSupport investeren 
ze met kennis, netwerk en geld in verenigingen. Iedereen verdient een club, want 
daar maken we elkaar sterker. Daarom helpen zij via Rabo ClubSupport het hele 
jaar door tienduizenden clubs en verenigingen met bijvoorbeeld inclusiviteit, 
talentontwikkeling en duurzaamheid. Dat is goed voor jouw club & geweldig voor 
de samenleving. 

Ook de Wijkvereniging Steenwijk Noord doet mee aan deze actie, dus:

Stem allemaal op onze wijkvereniging.

Stemmen kan vanaf 5 september

 
                               

___________________________________________ 
 
 

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 
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WIJKFEEST

Zaterdag 27 augustus mochten we “eindelijk” weer samen een feestje vieren.  
Het werd een inloop zoals we normaal gesproken het nieuwe jaar samen ingaan 
en mogen vieren.

Vanaf vier uur kwamen de eersten al aan en zochten een plaats onder de tent of 
in de zon naast het torennest. Men kon zelf een drankje pakken en op de tafels 
stond een gezellig nootje. De sfeer was meteen goed. Intussen had JL Catering een 
megaspies klaargezet en voor heerlijke salades en stokbrood gezorgd. Het buffet 
werd geopend en we hebben heerlijk gegeten! Voor de kinderen was er een uur 
lang onbeperkt suikerspinnen te verkrijgen (dankzij de suikerspinners). Er stonden 
meerdere oudhollandse spellen, die vooral bij de kinderen erg in de smaak vielen.

Wat was het een mooie middag! Wat was het gezellig! Wat was het fijn om weer 
samen te zijn. Wij willen iedereen heel erg bedanken voor hun komst. 

Namens de wijkvereniging,  
Ingrid Oosterhof en Lianne van Leuveren
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MINIBIEB “TORENNEST”

De Torenlanden heeft er sinds een aantal weken 
een minibieb bij. 
Geplaatst bij de jeu de boules baan, bij hèt 
torennest. Bert Oosterhof speelde met het idee 
om een minibieb te maken. We vroegen de 
mening en advies van de wijkvereniging. Hierop 
werd heel enthousiast gereageerd. Sebastiaan 
Brand heeft contact gelegd met de gemeente. 
We kregen toestemming om de minibieb op 
onze aangewezen plek te mogen plaatsen, zelfs 
met de belofte dat de gemeente er mooie tegels 
omheen gaat leggen, zodat op die plek (waar niets 
wil groeien) meteen een mooi “pleintje”  komt 
om rustig een mooi boek uit te kunnen zoeken.  
Bert ging aan de slag met “project” minibieb en maakte een mooie kast! 
Harry van der Berg heeft voor ons de prachtige letters erop gemaakt!  Wat is het 
prachtig geworden!

En wat fijn om zulke enthousiaste reacties te mogen ontvangen. En wat fijn dat er 
zoveel boeken in geplaatst zijn, zodat meteen vanaf het begin we kunnen starten 
met een volle en veelzijdige kast. De minibieb word druk bezocht. Erg mooi om te 
zien. Dhr. R. Keizer en H. de Nekker zijn gekozen als kascommissie leden voor 2021.

Bert en Ingrid Oosterhof

VAN DE THEMACOMMISSIE

Zaterdag 10 september vanaf 20.00 uur is er weer een pubquiz in het Torennest. 
Graag opgeven via mailadres thema@steenwijknoord.nl. 
Opgeven kan individueel of als groep. 

Vrijdagavond 7 oktober herfstbloemstukken maken.
Opgeven ook via mailadres thema@steenwijknoord.nl

Lucie Manden
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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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THEMA-OCHTENDEN WIJKVERENIGING 
STEENWIJK NOORD IN SAMENWERKING 
MET SOCIAAL WERK DE KOP

Zowel de koffieochtenden als de thema-ochtenden zijn voor alle bewoners van 
Steenwijk-Noord. De thema-ochtenden zijn weer terug. Zij worden georganiseerd 
door de wijkvereniging Steenwijk Noord en Sociaal Werk de KOP.

Op woensdag 28 september komt Stichting Duurzaam Steenwijkerland. Deze 
stichting kan ons alles vertellen over de mogelijkheden om energie te besparen, 
het huis te verduurzamen, aardgasvrij wonen of elektrisch koken, met als doel een 
lagere energierekening. Maar ze vertellen ons ook om bewuste keuzen te maken. 
Laat ik wat vaker de auto staan en pak ik de fiets? Ga ik minder vlees eten? Wat 
kan ik in mijn tuin doen voor bijen en vlinders? 

Op woensdag 26 oktober komt Notaris Kroek een en ander vertellen over het 
belang van het hebben van een testament en een levenstestament. Marjan Kroek 
komt vertellen wat het nut en noodzaak is van het testament en levenstestament 
en het verschil daartussen.

Op woensdag 30 november komt Liesbeth Garnaat iets vertellen over haar bedrijf 
“Evenwicht”. Liesbeth heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld als Therapeut/
coach in de chronische pijnrevalidatie. Daarin leert zij dat het in je kracht staan 
met een kalme geest de mensen sterker maakt.
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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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PUZZEL

Nu eens een ander puzzeltje 
De vraag is:  Hoeveel vierkantjes 
heeft deze figuur? Veel succes

Stuur de oplossing naar redactie@
steenwijknoord.nl  met uw NAW-
gegevens of gooi de oplossing 
in de bus bij Sytske Oosterhof, 
Steenwijkerdiep 33 en maak kans 
op een prijsje! 

OPLOSSING PUZZEL APRIL

1 Steenwijker   ………. courant
2 Blokzijler  ……… brok
3 Fryske  ……. dumkes
4 Deventer  ……. koek

5 Brussels  …… lof
6 Betuws  ….. fruit
7 Hollandse  ……. nieuwe
8 Arnhemse  …….. meisjes
9 Limburgse  …….. vlaai
10 Haagse    ……… bluf
11 Weesper  …… moppen
12 Amsterdamse  ……. grachten
13 Leidse kaas
14 Genemuider matten

15 Delfs blauw
16 Loosdrechtse plassen
17 amersfoortse kei
18 Steenwieker toorn

19 Leerdams kristal
20 Zeeuwse babbelaars
21 Zwolse blauwvingers

De winnaar is geworden: 
Dania Westerbeek

Van harte gefeliciteerd en een 
prijsje komt uw kant op
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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 Dhr. H.  Scholten - Capellehof 18 0521515231 
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. Keizer – N. ter Maethstraat 27 
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 Mw. M. van Dalen - M. Kiersstraat 40 
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. Keizer – N. ter Maethstraat 27 
Buitenleden+Nijenstede Mw. A. Brand – Steenwijkerdiep 143          580697
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 
kunnen staan.
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Altijd
bijzonder 
gewoon:
welkom!

De one-stop-shop voor signing, drukwerk, 
houtbewerking en online communicatie!

Woldmeentherand 3 | 8332 JE Steenwijk
(0521) 52 44 55 | www.bijzonderdruk.nl


