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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt weer de nieuwe wijkinfo. Dit keer hebben we veel input vanuit de
wijk gehad, altijd erg leuk is dat! Waaronder een mooi gedichtje over het oud
worden in deze tijd, waarschijnlijk voor velen van u herkenbaar.
Afgelopen tijd is er veel te doen geweest omtrent ons wijkgebouw ‘t Torennest, hierover is meer te lezen in deze Wijkinfo.
Daarnaast een leuk verslag van 2 activiiteiten: Paaseieren zoeken en schaatsen in Thialf, met daarbij leuke foto’s.
Tot slot wensen wij u mooie lente en mooie zomer!
Tot de volgende wijkinfo!
Jildau, Maaike en Marieke

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:
1 juni
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Eind februari hebben we de jaarvergadering gehouden. De normale punten zijn de
revue gepasseerd zoals uw elders in de wijkinfo kunt lezen. Wel was er dit keer een
punt dat veel roering tot gevolg had. n.l. hoelang zitten we nog in ons huidige wijkgebouw.
Daarvoor zijn het bestuur en heel veel bewoners van de wijk aanwezig geweest op de
raadsvergadering in het gemeentehuis. Onze voorzitter heeft daar tijdens de inspreek
tijd een vurig pleidooi gehouden voor het behoud van Het Torennest. Mede door de
aanwezigheid van veel leden en bewoners van de wijk , aanwezig op de publieke tribune, is het traject nog niet ten einde. We blijven werken aan behoud van een eigen
onderkomen.
Inmiddels zijn de Paasdagen weer voorbij en zijn er weer veel kinderen druk zoekenden geweest naar alle verstopte paaseieren. Zoals altijd een gezellig evenement voor
de jeugd.
Verder wordt er op 1 mei een bijzondere info avond gehouden waarbij het bestuur
hoopt dat er veel deelnemers zullen komen. Want op deze avond kan men ook zelf
zijn creatieve kanten de vrije loop laten gaan bij het maken van een echt stukje Staphorster Stipwerk.
Zo gaan we naar het einde van de winteractiviteiten met de feestavond op 22 mei
a.s.
Vanaf 5 mei wordt er weer gefietst en gaat de Jeu de Boules baan weer open. Meer
hierover leest u elders in deze Wijk Info.
Elly van der Maas
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KLEINTJE
VERMIST POES NALA
sinds woensdag 8 april

Willen jullie uitkijken naar POES NALA en
indien iets ( verdachts) gezien graag contact
opnemen met haar baasjes?
En wellicht wilt u in uw schuur eens kijken?
Alvast bedankt voor de moeite!
BAASJES ZIJN: redactielid Jildau en Douwe.
Telefoonnummer Jildau: 06 - 49 78 88 54
en Douwe: 06- 41 93 82 40
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ALGEMENE LEDENVERGADERING
27 FEBRUARI 2015
Het bestuur kon 28 leden welkom heten. Geen groot aantal maar wel een betrokken
deel van onze vereniging.
Natuurlijk passeerden de standaard punten de revue. Veel informatie hebben de
leden al door kunnen lezen. Het volledige verslag van de jaarvergadering 2014, het
jaarverslag van de jeugd en een terugblik op de algemene activiteiten zijn tegelijk met
de agenda in de laatste WI geplaatst.
De penningmeester licht de begroting voor 2015 toe.
De kosten van de wijkinfo zijn hoog. Langzaam zijn de drukkosten gestegen de afgelopen jaren. We zijn van drukkerij verandert waardoor we ca. 1 oplage uitsparen voor
het zelfde aantal oplages als in 2014.
Het drukken van de folders voor de jeugd en belangen staan apart vermeld. Door o.a.
opstart belangen en geen goede afstemming valt dit hoger uit. Deze folders worden
huis aan huis verspreid. Daarom een voorstel uit de vergadering om deze kosten
onder te brengen bij “het koppengeld” dus uit de algemene gemeentelijke bijdrage.
Verder is het wenselijk dat we enkele extra advertenties werven. Wel moeten we oppassen dat het een leesbaar informatiebulletin blijft.
De ledenadministratie is door een computer crash behoorlijk verstoord. Daar zal dan
ook hard aan gewerkt moeten worden. Een behoorlijke klus voor bestuur, penningmeester en ledenadministratie.
Verder geeft de begroting voor 2015 weinig reden voor opmerkingen.
De kascommissie heeft de boeken gecontroleerd en alles is uitstekend bevonden. De
penningmeester ontvangt dan ook terecht een applaus voor zijn werkzaamheden.
Bestuurssamenstelling blijft in 2015 ongewijzigd. Elly van der Maas is opnieuw
benoemd voor de functie van secretaris. Uitbreiding van het bestuur blijft wenselijk.
Iemand die de contacten onderhoud met de diverse activiteiten groepen binnen onze
vereniging zou welkom zijn.
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Na een korte pauze wordt er uitgebreid ingegaan op de perikelen rond het Torennest. De voorzitter doet uitgebreid verslag van de huidige stand van zaken. Gaat het
gebouw weg? Waar komen wij terecht? Gemeente is in deze steeds erg onduidelijk
geweest. Maar op ma. 3 maart a,s, staat het punt op de agenda van de raad. Onze
voorzitter heeft inspreektijd en zal in 5 minuten duidelijk maken wat wij vinden en
willen. De vergadering is openbaar dus komt allen en steun zo onze visie voor behoud
Torennest. Natuurlijk wordt er nog gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot stellen van vragen. Het bestuur doet zijn uiterste best een ieder naar tevredenheid te
antwoorden
Tot slot nog enkele belangrijke mededelingen:
De info avond van eind april wordt verzet naar vrijdag 1 mei aanvang 19.30 uur.
De jaarlijkse feestavond ter afsluiting van ’t winterseizoen wordt gehouden op 22
mei a.s. Vanaf 17.00 uur is een iedereen welkom. (eigen bijdrage: € 10,00 p.p. voor
leden).
Voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng, wel thuis en als het mogelijk is
kom dan maandag naar het Gemeentehuis aan de Vendelweg.
Elly van der Maas .
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JAARLIJKSE FEESTAVOND
Op vrijdag 22 mei willen we gezamenlijk het seizoen afsluiten met een gezellig samen
zijn.
Wat we gaan doen blijft nog een verrassing!!!
U wordt tussen 17.00-17.30 ontvangen met een kopje koffie.
De kosten voor deze avond zijn € 10,00 p.p. voor leden van onze wijkvereniging
“Steenwijk Noord”. ( Voor niet leden zijn de kosten € 25,00 p.p.)
Tip! Vraag uw buren eens of ze al lid zijn? Zo nee, geef dit boekje eens door!
Lid worden van onze wijkvereniging kan een leuk voordeel opleveren
voor dit soort uitjes aangezien het lidmaatschap € 12,00 per jaar kost .
Graag ontvangen wij de opgave-strook vòòr 12 mei hieronder ingevuld retour bij
belangstelling met bijgevoegd bedrag. Dit kunt u inleveren op één van de onderstaande adressen óf persoonlijk:
Dhr. Kipping
Burg. H. G. Reinenstraat 5
Dhr. Hoogma
H. van Swinderenstraat 3

Opgave-strook Jaarlijkse feestavond op 22 mei 2015
Dhr. / mevr. ……………………………...................................................
komt met ................................................................... personen
Inleveren bij:
Dhr. Kipping

Dhr. Hoogma

Burg. H. G. Reinenstraat 5

H. van Swinderenstraat 3
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INFO AVOND VRIJDAG 1 MEI
Info avond met workshop op vrijdag 1 mei a.s. in ons wijkgebouw.
Aanvang 19.30 uur
Onderwerp: Staphorster Stipwerk.
Staphorster Stipwerk is een speciale, unieke techniek, die wordt gebruikt om handstoffen en andere materialen te bedrukken en daardoor te versieren. Aanvankelijk
gebeurde dit op stoffen die werden gebruikt voor de traditionele klederdracht van
Staphorst, later ook op allerlei andere gebruiksvoorwerpen.
Dit drukken gebeurt met stempels die zijn gemaakt van materiaal dat in huis voorradig is, bijvoorbeeld klosjes hout of kurken, waarop spijkers en spijkertjes, knopspelden en andere stukjes metaal worden bevestigd. De stempels worden in verf
gedoopt en zo worden stempels aangebracht op het materiaal.
Dhr. Gerard van Oosten zal ons wat vertellen over de techniek, de materialen en de
verschillende patronen die gebruikt worden. Daarnaast is het de bedoeling dat de
deelnemers zelf aan de slag gaan. Materiaal staat tot uw beschikking.
Voor deze info avond en de workshop, vragen we aan de deelnemers een kleine
eigen bijdrage.
Leden betalen € 4,00 per persoon en niet leden € 5,50. Voor dit bedrag krijgt u behalve materiaal een kopje koffie /thee en een consumptie. Wilt u meer drinken dan
is dat voor eigen rekening.
Voor van Oosten is het handig dat hij ongeveer weet hoeveel personen er komen.
Daarom is opgave gewenst.
Dat kan per mail naar info@steenwijknoord.nl of telefonisch of door onderstaande
opgavestrook bij één van onderstaande bestuursleden in de bus te doen:
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Mw/ dhr. ............................................................................
komt op de Infoavond met workshop met .............................................personen
Elly van der Maas, Houthaven 28  tel. 523513
Albertine de Jonge  H.v.Swinderenstr. 32  tel. 521988
Lefert Roo   Egbert Hiddinkstr. 1  tel. 523923
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De Goede Lijstenmaker
Woldpromenade 6
8331 JG Steenwijk
tel. 0521-511247
info@degoedelijstenmaker.nl
www.degoedelijstenmaker.nl
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goed in - lijsten
giclée's
posters
ophangsystemen
kunstkaarten

OUD WORDEN IN DEZE TIJD

Ingezonden door wijkbewoner

Het is gewoon niet voor te stellen.
Je moet met een mobieltje bellen.
Je kunt er ook een tekst op lezen.
Je moet altijd bereikbaar wezen.
En dat kan dus niet gewoon.
Met een doodgewone telefoon.

Niemand die er ooit naar vroeg.
Blijkbaar is het nooit genoeg.
Man, man wat een geploeter.
Alles moet met een computer.
Anders sta je buiten spel.
Op w w w punt nl.
Vind je alle informatie.
Wie behoedt je voor frustratie.
Als dat ding het dan niet doet?
Dan wordt je toch niet goed!
Maar dan roept men dat je boft.
Je hebt immers Microsoft.
Ach je gaat en onderdoor.
Je raakt gewoonweg buiten spoor.
Nee, het is geen kleinigheid.
Oud worden in deze tijd!

Wil je een treinkaartje kopen.
Nee, niet naar de balie lopen.
Daar is niemand meer te zien.
Je kaartje komt uit een machien.
Je moet dan overal op drukken.
In de hoop dat het zal lukken.
Pure zenuwsloperij.
Achter zie je een rij.
Kwaad en tandenknarsend staan.
“Want” de trein komt er al aan.
Bij de bank wordt en geen geld
Netjes voor je uitgeteld
Want dat is tegen de cultuur.
Nee je geld komt uit de muur.
Als je maar de code kent.
Want anders krijg je geen cent.
Om je nog meer te plezieren.
Mag je internetbankieren.
Allemaal voor jou gemak.
Heb je alles onder dak.
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VOORTGANG ‘T TORENNEST

We zijn al een poos bezig met alles rondom een wijkgebouw. We hebben met een
werkgroep waarin vertegenwoordiging uit alle takken van onze vereniging zit.
Als werkgroep hebben we alle praktische zaken op een rij gezet, met hulp van Timpaan, en hieruit trekken wij de conclusie dat het Torennest het meest passend is voor
ons. Daarnaast is het groen, trapveld, onmisbaar in onze wijk. We hebben meerdere
overleggen gehad met gemeente maar daar was de blik enkel gericht op woonservice gebied wat voor ons Nijenstede betekent. Alles kwam in een stroomversnelling
terecht nadat de aanvraag voor budget (e.e.a. is te vinden op de website van de gemeente Steenwijkerland) voor aanpassingen in en rondom Nijenstede bij het college
terecht kwam. Hierin straat duidelijk dat het grand-café in Nijenstede als vervanging
voor het Torennest kan functioneren.
Daarop hebben wij besloten om ons te laten horen zowel door inspraak in de politieke
markt van 03 maart j.l. als via de pers ( zie hieronder enkele foto’s). Zo hebben we in
ieder geval ons standpunt bekend gemaakt met een stevige onderbouwing. Helaas
worden we in de wacht gezet tot uiterlijk 01 november 2015 omdat het college een
integraal beleid wil beschrijven omtrent wijk- en dorpscentra. Wij blijven alles volgen
en zitten in de tussentijd niet stil!
Namens de werkgroep, Albertine de Jonge
Mocht u vragen of opmerkingen hebben aan de werkgroep dan kunt u die via mail
richten aan torennest@steenwijknoord.nl
Foto links:
Buurtbewoners en mensen
van Wijkvereniging de Middenweg zijn ook aanwezig!

Foto rechts:
Onze voorzitter Albertine de Jonge had
samen met de werkgroep een goed
betoog geschreven en hiermee vulde ze
de 5 minuten spreektijd keurig!
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HET PROJECT WEES WAAKS!
Vorm
In de strijd tegen woninginbraak, fietsendiefstal, auto-inbraak en vernielingen kan de
politie hulp van inwoners van Steenwijkerwold en hondenbezitters goed gebruiken.
Onder de projectnaam “Wees Waaks” wordt u geïnformeerd, hoe u zicht kunt krijgen
op verdachte situaties en u leert wat u moet doen bij deze verdachte situaties en hoe
u in contact kunt komen met de politie. Verder krijgt u op deze bijeenkomst tips hoe
u een woninginbraak kunt voorkomen.
De politie stelt alles in het werk woninginbraken te voorkomen en de daders te
pakken. Maar we kunnen niet overal tegelijk zijn. Daarom is uw hulp nodig om de
inbreker op heterdaad te kunnen aanhouden .Als hondenbezitter kent u uw wijk het
beste, want u laat er iedere dag uw hond uit. Waarschijnlijk loopt u vaste rondjes en
omdat u zo vertrouwd bent met uw buurt vallen afwijkende situaties snel op. Denkt
u bijvoorbeeld aan een onbekende in de tuin van de buren, vreemde personen die
aan auto’s rommelen of verdachte personen die rondhangen op straat. Als u op dat
moment de politie belt, helpt u mee de veiligheid in uw wijk te vergroten. Bel 112
ook bij verdachte situaties. Ziet u iets opvallends bij u in de buurt? Twijfel dan geen
seconde en bel direct 112. Geef de politie zoveel mogelijk informatie. Noteer bijvoorbeeld het kenteken van de verdachte auto en/of het signalement van de verdachte
persoon.
Steeds meer burgers zetten zich actief in voor veiligheid. En met resultaat! Dankzij
de hulp van alerte en daadkrachtige inwoners kan het o.a. in Steenwijkerwold steeds
veiliger worden. Sociale controle is in ieder geval aan de orde. Daarnaast kan de
politie de hulp van de burger op verschillende fronten gebruiken. En nu is er Wees
Waaks!: een project waarbij o.a. hondenbezitters de extra ogen en oren vormen voor
de politie. Vorig jaar is er gestart met een pilot-project in de gemeente Urk. Daar
resulteerde het project in meldingen van alerte burgers (hondenbezitter), waardoor
de politie op heterdaad inbrekers kon pakken.
Meer informatie te lezen op www.steenwijkerwold.eu.
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WIJKAGENDA 2015
Komend voorjaar zijn er natuurlijk weer de gebruikelijke Kaart- en bingo avonden in
‘t Torennest. Een overzicht van de agenda:

		

2015
Kaarten 			19.30 uur
Infoavond (Staphorster Stipwerk) 19.30 uur
Bingo				19.30 uur
Kaarten				
19.15 uur
JAARLIJKSE FEESTAVOND		
Info volgt
Kaarten met prijsuitreiking
19.15 uur

24 april		
1 mei		
8 mei		
15 mei		
22 mei		
29 mei		

ELKE WOENSDAG MORGEN VAN
10.00 - 11.00 UUR Koffie ochtend.
Deelname is gratis.

JEUGDAGENDA 2015
DATUM		

ACTIVITEIT		

AANVANG

10 Juni		
22 Augustus		
22 September		
14 Oktober		
11 November

Buitenspeeldag
Volleybal
Einde zomer
Knutselen
Sint Maarten

Info volgt
Info volgt
Info volgt
Info volgt
Info volgt
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KOKEN MET JAN
Aardappels gevuld met ratatouille
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Bereiding:
Prik de aardappels lek.
Kook de piepers in een schaal of pan zonder deksel (12 minuten )
Verwarm een koekenpan en doe daar de olijfolie in.
Voeg de gesnipperde uien in en ook de courgette, aubergine (ook in stukjes)
En paddestoelen (in vieren) toe, bak die gaar .
Doe de tomaten puree en tomatenpulp er doorheen en kook dat wat in, tot dat de
brei wat dikker wordt.
Snij van de aardappels een stuk van de top en hol die uit tot er nog ongeveer 1,5 cm
kruim over blijft. Schep de brei in de aardappels en doe daar de kaas over(raspen)
of plakje per aardappel. Leg de aardappels in een vuurvaste schaal en kook ze nog 3
minuten in een magnetron.
Serveer een salade en broodje er bij.
Drink advies: een lekker alcoholvrij biertje of een glaasje sap.
Eet smakelijk
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SCHAATSEN WOENSDAG 4 FEBRUARI

Op een winterse woensdagmiddag gingen we vanuit de jeugdcommissie met een
aantal auto’s richting Heerenveen. De sneeuwbuien onderweg brachten ons in de
winterse sfeer maar binnen in Thialf was t zeer aangenaam. Nadat iedereen voorzien was van al dan niet gehuurde schaatsen werden er fanatiek meerdere rondjes
gereden en lekker gespeeld op de krabbelbaan. Het was geweldig om te zien hoe snel
de kinderen een en andere onder de knie kregen. De catering was ook mee en tussen
het schaatsen door kreeg iedereen drinken en wat lekkers. Voor de herkenbaarheid
hadden we de avondvierdaagsenhesjes (mooi scrabbelwoord!) van School B aan en
dat was eigenlijk best een mooi gezicht en gaf echt groepsgevoel. Tegen kwart voor 4
gingen we weer naar huis en was t knap lastig om iedereen mee te krijgen, omdat ze
nog niet met het ijs klaar waren. Maar ja aan alle leuke dingen komt een eind…..Op
t einde hebben we nog even in de tunnel ons pers-momentje gepakt en hebben we
een groepsfoto gemaakt.
De opkomst bij deze activiteit was helaas niet zo hoog maar de kinderen (11) en
volwassenen (8) die er waren genoten met volle tuigen. We zijn zo enthousiast dat
we dit volgend jaar wederom als activiteit aanbieden als er tenminste geen natuurijs
komt. We hopen dat er dan meer kinderen en volwassenen meegaan. Dit betreft een
activiteit voor iedereen.
Wij zoeken nog steeds versterking van onze jeugdcommissie, al is t maar voor een
aantal activiteiten, alle hulp is welkom en ideeën voor activiteiten ook. Mail ons naar
jeugd@steenwijknoord.nl

Jeugdcommissie en vrijwilligers
schaatsen enthousiast mee! -->

De kinderen ( boven) binden de
schaatsen onder en houden even een
drinkpauze -->
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KAARTUITSLAGEN
KLAVERJASSEN

JOKEREN

30 Januari 2015
1 ste Hr. Schipper
2 de. Hr. Ebink
3 de. Mvr. Ykema
4 de. Hr. v. Luinen
5 de. Mvr. Schutte

5416 p
5413 p
5171 p
5111 p
5104 p

6
1
2
3
4
5

februari 2015
ste Hr. Bakker
de. Mvr. Ykema
de. Hr. v.d. Maas
de. Mvr. Madhuizen
de. Mvr. Haas

5218 p
5146 p
5058 p
4963 p
4945 p

20 februari 2015
1 ste. Mvr. Ebink
2 de. Hr. Schutte
3 de. Mvr. Orsel
4 de. Hr. Kipping
5 de. Hr. Lubbersen

5174 p
5169 p
5077 p
4997 p
4969 p

6 maart 2015
1 ste. Hr. v. Luinen
2 de. Hr. Kipping
3 de. Hr. Onderweegs
4 de. Hr. Lubbersen
5 de. Hr. Drent

5660 p
5552 p
5537 p
5148 p
5126 p

20 maart 2015
1 ste. Mvr. Bakker
2 de. Hr. v.d. Maas
3 de. Mvr. Madhuizen
4 de. Mvr. Ebink
5 de. Hr. Lubbersen

5271 p
5254 p
5127 p
4991 p
4970 p

27 maart 2015
1 ste. Mvr. Bakker
5389 p
2 de. Mvr. Ykema
5290 p
3 de. Hr. Bosma
5254 p
4 de. Hr. Lubbersen 5103 p
5 de. Hr. Onderweegs 5053 p

30 januari 2015
1 ste. Mvr. Stephanus

63 p

6 februari 2015
1 ste. Mvr. Zoer
2 de. Mvr. Bakker Mulder

163 p
175 p

20 februari 2015
1 ste. Mevr. Jonker

112 p

6 maart 2015
1 ste. Mvr. Spin
2 de. Mvr. Stephanus

105 p
156 p

20 maart 2015
1 ste. Mvr. Zomermaand
2 de. Mvr. Jonker

124 p
153 p

27 maart 2015
1 ste. Mvr. Stephanus

33 p
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KLAVERJASSEN

JOKEREN

3 april 2015
1
2
3
4
5

ste
de
de
de
de

mvr.
hr.
hr.
hr.
hr.

Pieters
van der Maas
Bakker
Schutte
Madhuizen

5309
5215
5127
4942
4930

1 ste mvr. Zomermaand 57

UITSLAG KRUISWOORDPUZZEL

Wijkinfo februari

Van de vorige puzzel kregen we 4 oplossingen terug.
Dhr. W. Hoogma is als winnaar uit de bus gekomen.
Gefeliciteerd!
Hij ontvangt binnenkort zijn prijsje!

Oliehandel

Dolderweg 10

J.Pit &Zn.
(Compaan – Pit)

8331LL
Steenwijk
tel: 0515-577924
Dieselolie-Petroleum-Gasolie-Smeerolie
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Betrokken zorg
voelt goed
www.zorggroep‐onl.nl

Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 8331 KG Steenwijk T (0521) 53 99 99 E info@zorggroep‐onl.nl
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PAASEIEREN ZOEKEN 1E PAASDAG
Op eerste paasdag gingen we samen met de Paashaas weer paaseieren zoeken bij
Het Torennest.
Het weer was geweldig, er waren dan ook maar liefst 52 enthousiaste kinderen.
De kinderen zochten in drie leeftijdscategorieën:
De jongste groep waren alle kinderen van 1-4 jaar, de middelste groep van 5-7 jaar en
de oudste groep 8-12 jaar.
De winnaars kregen van de Paashaas een mooie paaschocolade verrassing.
Bij de jongste groep waren het deze keer zelfs drie!, alle drie hadden ze acht eieren
gevonden.
Alle andere kinderen kregen van de Paashaas na afloop een zakje met paaseitjes als
beloning voor het zoeken.
Voor alle ouders was er een kopje koffie of thee met een lekkere paaskoek.
Dit alles was weer gesponsord door C1000 Bert Vis.
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ANONIEM EEN MISDAAD MELDEN
Wilt u anoniem een misdrijf melden? Dat kan via het gratis telefoonnummer 08007000 van Meld Misdaad Anoniem (kortweg M.). M. is géén politie, maar een onafhankelijke stichting. De bedoeling is dat mensen die kennis hebben van een misdrijf
en dit niet durven melden, dit toch melden door middel van de anonieme meldlijn.
Waarom anoniem? Misschien bent u bang voor represailles en confrontatie met de
dader. Misschien behoort die wel tot uw vriendenkring of zijn het uw buren. Misschien ziet u ook erg op tegen het moeten getuigen in de rechtszaal.
Kent M mijn identiteit? Bij M. staat de nummerweergave altijd uit. Men vraagt niet
naar uw naam en wil die ook niet weten. De gesprekken worden niet opgenomen en
de verwerking van de melding is beveiligd. M. is een doorgeefluik, de medewerkers
zorgen ervoor dat uw melding terecht komt bij de politie.
Hoe verloopt zo’n gesprek? Stel, u weet dat verderop in de straat een hennepkwekerij zit. U belt 0800-7000 en vertelt uw verhaal. De centralist aan de telefoon neemt
de melding op, vraagt zoveel mogelijk feiten over uw vermoeden en over de dader en
geeft de informatie door aan de politie, mits die bruikbaar genoeg is om ermee aan
de slag te kunnen. De politie vergelijkt de informatie met al bestaande informatie in
de politiesystemen. De politie beslist over eventuele vervolgacties.
Wat voor zaken kan ik melden? De stichting M. wil u betrekken bij het bestrijden van
criminaliteit. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen ‘lichte’ en ‘zware’ criminaliteit. Van moord en verkrachting tot mishandeling (ook huiselijk geweld e.d.) en
illegale arbeid. Daarnaast is de meldlijn bedoeld voor fraudezaken zoals oplichting,
verzekeringsbedrog, fraude met creditcards en het melden van hennepkwekerijen en
de illegale handel en opslag van vuurwerk.
Waar is M. níet voor bedoeld?
De meldlijn is niet bedoeld voor situaties waar andere mogelijkheden voor zijn, zoals:
Meldingen waarbij u uw naam wilt achterlaten.
Spoedeisende situaties, hiervoor belt u 1-1-2.
Niet-spoedeisende zaken, bijvoorbeeld aanrijding zonder gewonden, baldadige jeugd
e.d.. Hiervoor belt u 0900-8844 (24 uur per dag).
Aangiftes / Klachten / Meldingen van verkeersovertredingen, overlast en dergelijke.
Meer informatie, kijk voor meer informatie op www.meldmisdaadanoniem.nl.
Uw wijkagent, voor meer informatie kunt u terecht bij uw wijkagent. De gegevens van
uw wijkagent staan op www.politie.nl. Door in het menu Mijn buurt uw postcode in
te toetsen, vindt u de naam van uw wijkagent en het dichtstbijzijnde politiebureau.
Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht kan, belt
u 09008844 (lokaal tarief).
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FIETSEN

Vanaf de eerste dinsdag in mei, dus op 5 mei start het fietsen weer op iedere dinsdag.
Ondanks bevrijdingsdag gaan we gewoon lekker fietsen.
Het verzamelen is om 13.30 uur bij het Torennest.
Opgave is niet nodig, fiets en goed humeur wel graag meenemen ;-)
Mist het hard regent gaat het niet door. Bij twijfel altijd even langskomen, de dames die
het verzorgen komen elk geval poolshoogte nemen of er deelnemers zijn.
Het fietsen wordt verzorgd door Hermien Holterman en Grietje de Lange.

JEU DE BOULES

Vanaf de 1e woensdag na de laatste kaartavond gaan weer weer jeu de boulen. Dit zal
woensdag 3 juni zijn! Iedereen is welkom! Ook als u geen jeu de boule ballen hebt, bent u
welkom! Aanvang vanaf 19.00 uur.

KLEINTJES
Tegen elk aannemelijk bod,
Gazelle fiets elektrisch, losse accu
(zie foto hiernaast)
Martien van Luinen
06531602804

Tegen elk aannemelijk bod,
Oude kachel
(zie foto hiernaast)
Martien van Luinen
0653162804

Tegen elk aannemelijk bod,
Aquarium compleet met onderkast
(zie foto hiernaast)
Martien van Luinen
06531602804
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IN DE PEN.........
De pen had ditmaal een korte reis van de Matthijs Kiersstraat 14 naar Matthijs Kiersstraat 16, in de loop van dit jaar hopen mijn vriendin Lucie Manden en ik; Sebastiaan Brand te verhuizen naar dit adres wat wij op dit moment nog intensief aan het
verbouwen zijn. Lucie woont al 8 jaar in de Harmen Coops Fledderusstraat (uiteraard
ook Torenlanden) en ik ben hier 3,5 jaar geleden bij ingetrokken.
Ik ben geboren en getogen in Zuidveen. Na de opleiding MTS bouwkunde in Zwolle
ben ik de afgelopen 12 jaar in diverse functies werkzaam geweest bij Weekamp
Deuren BV in Dedemsvaart, sinds kort ben ik werkzaam bij Vogelzang Dakelementen
in Dedemsvaart als bouwkundig tekenaar. Lucie is in Darp geboren, maar haar gezin
is snel naar Steenwijk verhuist waar zij is opgegroeid. Zij heeft de opleiding HBOVerpleegkunde met succes afgerond en is nu werkzaam als sociaal verpleegkundige
binnen de verslavingszorg te Leeuwarden.
In onze vrije tijd zijn wij uiteraard veel aan het klussen, we hebben ons toekomstige
onderkomen van zolder tot kelder compleet gestript en zijn het nu weer aan het
opbouwen. De zolder en eerste verdieping zijn inmiddels gereed, alleen de begane
grond moet nu nog bewoonbaar worden gemaakt. Daarna krijgt de tuin ook nog de
nodige aandacht.
Lucie rijd graag motor en is geregeld in de sportschool te vinden. Ik vind het fijn om
op de fiets rond te gaan in mooie omgeving van Steenwijk. Naast het vele klussen
houd ik mij ook bezig met de belangenvereniging van onze wijk, binnenkort zal ik
mij samen met mijn collega’s van de belangenvereniging bezig gaan houden met de
herinrichting van het braak liggende terrein naast school B.
Wij hopen snel “echte” buren te worden van Joke en Michiel van der Pol. Wij gaan er
van uit dat wij over 45 jaar wederom in de wijkinfo een stukje mogen schrijven. Wij
geven de pen door aan Hennie Timmerman. Zij is eind vorig jaar komen wonen aan
de Nicolaas ter Maethstraat 31.
Met vriendelijke groet Sebastiaan Brand & Lucie Manden
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PUZZEL

Maak de puzzel en de overgebleven letters vormen een oplossing!
Mail deze naar redactie@steenwijknoord.nl of gooi de oplossing in de bus bij
Maaike Jansen ad Matthijs Kiersstraat 12 en maak kans op een prijsje!
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FAMILIEBERICHTEN

Ingekomen bericht door contactpersoon en in overleg
met familie mochten we dit plaatsen.

DANKBETUIGING
Maart 2015

In 2014 is moeder 105 jaar geworden…

Op 1 augustus 1909 is ze geboren als Eva Klei in Harculo
In 1937 getrouwd met Hendrik Aalbers en samen naar de Giethoornse polder
Rond 1966 gingen ze naar Steenwijk
Juli 1988 overleed onze vader
Vele jaren heeft moeder aan de Reinenstraat gewoond totdat ze in 2014 na een heupoperatie naar een verzorgingshuis moest…
Op de foto zit ze in haar eigen tuin,
zicht op de tuin van haar trouwe buren Evert en Dika Lubbersen,
daarachter de Steenwijker toren en Nijenstede.
U heeft/jij hebt deel uitgemaakt van haar leven,
gereageerd naar aanleiding van haar overlijden.
Heel veel dank daarvoor.
		
		

Fré, Henny, Joke, Sytze, Marry, Eva en Daniël,
kleinkinderen en achterkleinkinderen
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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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DE HUISMUS
Soms gaat het niet altijd zoals je wil. Ook in de vogelwereld telt dat .
Op een van mijn rond vluchten merkte ik dat het vliegen niet meer zo makkelijk was als enige tijd terug. Ik ging dus naar de vogeldokter en die onderzocht mijn verenpak en ook het motertje dat mijn wieken aandreef. Zijn
conclusie ; niet goed ,hier blijven en onderzoek verder doorzetten. Alszo lig
ik in een keurig nest en verveel me het apenzuur. De dag duurt zo wel lang.
Gelukkig is het voor een goed geheel,nl, mij in leven te houden .Het zij dus
zo. Door alle dingen die om en met mij gebeuren ben ik even niet in staat om
de volgende uitgave van het wijkorgaan te vullen. Dus zeg maar dat de mus
op vakantie is naar andere oorden.
Groeten van een zieke mus. Intussen is de mus weer terug op het nest en
heeft hij alweer een rondje gevlogen. Niet erg ver, maar toch nog bij het
kaarten en zo ook de perikelen over het wijkgebouw. Wat een toestand ,volgend mijn kleine vogel verstand zijn ze bij het college van wetgevers de weg
aardig kwijt. Overal in de omliggende dorpen krijgen de mensen wijkgebouwen maar Steenwijk lijkt een onder geschoven STAD.
Men moet blij zijn dat er nog zoveel mensen proberen de wijk Noord zo leefbaar mogelijk te houden. Maar dan moet je wel een uitval basis hebben.
Gelukkig hoorde ik ,dat de partijen om de tafel zitten en dat er nu misschien
spijkers met koppen worden geslagen. Ach laat ik mij maar niet verder
opwinden en maar hopen dat het verstand eindelijk doorkomt bij de grote
bestuurders.
Groeten een huismus
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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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Accountancy
Fiscale Zaken
Financiële administratie
Salarisadministratie
Bedrijfsadvisering
Bezoekadres
Kornputsingel 48, Steenwijk
Correspondentieadres
Postbus 220, 8330 AE Steenwijk
Telefoon 0521 51 24 93
info@doornbosaccountants.nl

www.doornbosaccountants.nl
34

HERINRICHTINGS OPROEP
			
Hallo Allemaal,

TERREIN NAAST SCHOOL B

Van uit Belangengroep Steenwijk Noord willen we graag de mening en inbreng van
onze bewoners.
In het bijzonder de bewoners tegen over het terein naast School B.
Voor de tijdelijke herinrichting hebben we uw mening nodig over het terein als ook
uw medewerking bij de herinrichting zelf, immers vele handen maken licht werk.
Berhalve willen we u uitnodigen de plannen te bekijken en er met ons over van gedachten te wisselen op
WOENSDAG 29 APRIL 20:00 UUR IN ‘T TORENNEST
We hebben na de ingekomen verzoeken van uit de buurt een ontwerp gemaakt
samen met medewerkers van de Gemeente Steenwijkerland en willen graag weten of
het uw goedkeuring kan dragen of dat er nog extra dingen moeten worden toegevoegd. Verder willen we graag een tijdframe met u overleggen om aan te geven in
wat voor tijdbestek we dit willen en kunnen realiseren.
Verder willen we graag bekijken wie wat kan en wil doen in deze terein inrichting.
Mocht het zo zijn dat u wel een mening heeft of wilt helpen maar er niet bij kan zijn
deze avond.
Stuur dan A.U.B. een mail naar belangen@steenwijknoord.nl of gooi een briefje bij de
voorzitter ( H. van Swinderenstraat 31) in de brieven bus.
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QUIZ: THUIS IN DE KOP
Op donderdag 2 april vond er in Dwarsgracht een quiz plaats.
Een opname voor radio programma Thuis in de Kop.
Deze quiz is georganiseerd speciaal voor Wijkverenigingen in Steenwijkerland.
Het progamma is iedere zaterdagochtend op RTV Slos te beluisteren.
Dit keer waren het voorrondes, waarvan de beste twee kandidaten doorgaan naar de
finale op 12 december 2015.
Aanwezig waren: Giethoorn, Dwarsgracht, Scheerwolde, Witte Paarden, Steenwijk
Noord.
Steenwijk Noord werd vertegenwoordigd door Roland Heerschop van de belangengroep en Albertine De Jonge, onze voorzitter.
Na een zware eerste 16 vragen stonden wij, Steenwijk Noord, gedeeld op de een na
laatste plaats met maar 4 punten.
In het 2e uur hadden we wonderwel 10 van de 16 vragen goed!
Hiermee zijn we op de 2e plaats geeindigd en dus door naar de finale!
Als we de finale winnen, dan ontvangen we een bon van 100,-!
In de finale mogen we onze wijkvereniging vertegenwoordigen met maximaal 8
personen. Als u dit leest en graag mee zou willen omdat u denkt van toegevoegde
waarde te zijn, mail ons dan: redactie@steenwijknoord.nl.
Kijk op http://www.jijenoverijssel.nl/1548/thuis-in-de-kop voor meer informatie over
het programma en de quiz!
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ONGEDIERTEBESTRIJDING
UW PARTNER IN HYGIËNE: ADVISERING
WERING EN BESTRIJDING
Tevens uw specialist in HOUTWORM
en BOKTOR bestrijding!
Wij zijn een allround gecertificeerd bedrijf
WESPENOVERLAST 24 UUR SERVICE
Tel. 0521 52 10 15 • www.vermincontrol.nl
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PROGRAMMA 4 MEI

Steenwijk (Burgemeester Marja van der Tas)
Voorafgaand aan de herdenking in Steenwijk is er een speciaal, eenmalig gratis concert uitgevoerd door de Christelijke Oratoriumvereniging Steenwijk.
Vanaf 18.45 zal dit koor het Requiem van Fauré zingen in de Kleine Kerk in Steenwijk.
Vervolgens begint de herdenking om 19.30 uur op de Markt in Steenwijk, met aansluitend de stille tocht en kranslegging bij het herdenkingsmonument voor villa Rams
Woerthe.
18.45 uur
Het Requiem van Fauré, uitgevoerd door de Christelijke
		
Oratoriumvereniging in de Kleine Kerk.
19.30 uur
Toespraak door de burgemeester op de Markt in Steenwijk.
		
Aan¬slui¬tend stille tocht.
19.40 uur
Vertrek stille tocht vanaf de Markt, Gasthuisstraat,
		
Kornput¬singel naar Rams Woerthe.
19.45 uur
Stilstaan en kranslegging bij het gedenkteken Joodse
		
Steenwijkers op de hoek Kornputsingel/Vendelweg
		
1e door de burgemeester en vertegenwoordiger stichting
		
2e door de Joodse gemeenschap
19.55 uur
Aankomst bij herdenkingsmonument
19.58 uur
Taptoe-signaal door Crescendo
20.00 		
2 minuten stilte bij het monument
20.02 		
Spelen Wilhelmus ( 1 couplet) door Crescendo
±20.04 		
Krans- en bloemlegging:
		
1e door burgemeester;
		
2e door vertegenwoordiger Koninklijke Landmacht;
		
3e door vertegenwoordigers voormalig verzet Steenwijk e.o.
		
4e door vertegenwoordigers Veteranen Steenwijkerland
		
5e door medewerkers van de theekoepel Rams Woerthe/De 		
		
Slinger (Frion).
		
6e door vertegenwoordiger van de Raad van Kerken
		
Daarna sluit de stoet aan.
		
Na afloop koffie in Rams Woerthe
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CONTACTPERSONEN

WIJKVERENIGING

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 - Looijersgracht 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 - Tukseweg 126
524774
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
06 12348471

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
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DOET U OOK WEER MEE AAN
ONZE ZOMERACTIVEITEN?
KIJK IN DEZE WIJKINFO VOOR
ONZE AGENDA EN MEER
INFORMATIE !
www.steenwijknoord.nl
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