
1

WIJKINFO  STEENWIJK NOORD
APRIL 2016
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LOOIJERSGRACHT

ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE: 
Alle jeugdactiviteiten tot nader bericht geannuleerd.

Dat vinden wij niet leuk! Helpende handen gezocht! 
Wie wil er ons versterken in de jeugdcommissie ?
Lees meer op blz. 13 ! 
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Belangen: belangen@steenwijknoord.nl

Redactie Wijkinfo Steenwijk Noord
Redactie: Maaike Jansen, Marieke de Jonge en Jildau Coehoorn 
redactie@steenwijknoord.nl of Tel: 51 35 88
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WIJKVERENIGING 
 STEENWIJK NOORD
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VAN DE REDACTIE

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:  22 juni 2016

Het voorjaar komt er aan. Overal groeien de eerste voorjaarsbloemen volop en alle 
bomen en struiken zitten vol in de knoppen. U heeft zelfs al een aantal keren van 
een heerlijk voorjaarszonnetje mogen genieten. Dat belooft wat voor deze zomer 
(hopelijk)! 

Dit keer een goed gevulde Wijkinfo! Iedereen bedankt voor het insturen van kopij. 
Op deze manier is het erg leuk om het wijkblad te maken en hopelijk ook om te lezen. 

Zoals u op de voorkant heeft kunnen lezen, zijn wij dringend op zoek naar mensen 
voor de Jeugdcommissie. Het zou toch jammer zijn wanneer er geen activiteiten voor 
de jeugd georganiseerd kunnen worden? 
Vindt u het leuk om hierbij te helpen dan horen wij dit graag! Voor meer info zie 
blz.13.

We wensen u veel leesplezier! 

Maaike, Marieke en Jildau
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
In februari hebben we onze ledenvergadering weer gehad. Dit jaar hebben 
we als proef een andere avond, de donderdag, gekozen. Het bestuur hoopte 
zo op een hogere opkomst, maar helaas dat is niet gelukt. Gelukkig waren de 
meeste trouwe leden wel van de party. De vergadering was kort, met weinig 
schokkende zaken op de agenda. Lees het verslag in deze WI.

Ten aanzien van ons wijkgebouw zijn er vertragingen ontstaan. Wethouder 
Dahmen heeft zijn portefeuille overgedragen aan dhr.Dedden. Deze is zich nu 
aan het inwerken in de problematiek. Begin april staat her eerste overleg met 
hem gepland.

Begin maart heeft de brandweer een onverwachte controle uitgevoerd in het 
wijkgebouw. Er waren wel wat op en aanmerkingen er daar wordt nu aan 
gewerkt. Belangrijkste punten voor allen is: dat de vluchtwegen 
absoluut ten allen tijde vrij moeten zijn (er mag niks voor staan) en
dat er natuurlijk niet wordt gerookt of open vuur is binnen.

De belangengroep werkt toe naar een goed einde inzake het project voor 
het terrein naast school B. Hopelijk kan er binnenkort gestart worden met de 
werkzaamheden.

Ook de problemen van het verkeer op de Tukseweg staat op de planning om 
aangepakt te worden. De ”overlast” voor de omwonende van de Meenthe, 
t.a.v. parkeerproblemen en geluidshinder, staan weer op de rol. Gesprekken 
met gemeente en Meenthe zijn weer gestart.

De Info avond van 22 april is middels de huis aan huis folder ruim onder de 
aandacht van de leden gebracht.

De jeugd commissie doet leuke dingen voor de kinderen uit de wijk.

En natuurlijk moet er een begin gemaakt worden met Wijkvisie2.0., waarvoor 
we nog vrijwilligers kunnen gebruiken

Al met al zijn wij, het bestuur, blij met onze vrijwilligers!

Het bestuur
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Donderdagavond 25 februari was weer onze jaarlijkse jaarvergadering.
Hierin worden de notulen van vorig jaar besproken op eventuele op – 
of aanmerkingen en daarna wat er het lopende jaar op de rol staat.
Jammer dat er zo weinig aanwezigen zijn om de mensen in het
bestuur een hart onder de riem te steken. Toch zal de dhr. Lesley van 
der Zweerde het bestuur de komende jaren gaan versterken, maar toch 
zijn er nog plaatsen vacant.   Ja want:..............??
 
Het komen en gaan van mensen in elke wijkvereniging is
een gewone gang van zaken. Je wilt eens wat anders ongeacht de leef-
tijd en deelnemen voor een aantal jaren in zo’n bestuur. Als er iemand 
stopt na zoveel  jaren komen er lovende woorden en een bos bloemen 
als dank, maar wie volgt en wie neemt het over. De selectie methode 
hoeft niet in werking worden gezet en een profielschets komt niet ter 
sprake.
Het zijn gewone mensen van de werkvloer, kantoor of vutters. Een 
vrouw....... of toch weer een man, alles kan. Niet een te jong broekie 
die niet in het zadel blijft zitten als de rit te zwaar wordt.
Het beleid moet spelenderwijs gebeuren.
Vergaderen moet volgens de mens erger je niet methode gebeuren,
waarbij pesten en vals spelen moet worden vermeden en elkaar
de zwarte Piet toespelen niet meer van deze tijd is. Niemand in deze 
wijkvereniging mag een Monopoly  positie bezitten. We spelen dus 
Levensweg met alle leden waarbij de kaarten op
voorhand nog niet geschud zijn. Waar iedereen zich in kan zetten voor 
zijn of haar wijk met puzzelende mensen, die ook niet altijd weten dat 
het 2 voor 12 is. Ook al wordt iemand tijdens Dam (m ) en schaakmat 
gezet, soms met het mes op tafel als het gaat om ONS TORENNEST.
 
Dus mensen, toon je 1 van deze en help je wijkvereniging mee
om het draaiende te houden.  
 
                                                              IKKE.

INGEZONDEN STUKJE
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TIPS VAN ONZE WIJKAGENT
Insluipers 
Vooral in de zomermaanden krijgt de politie veel meldingen en aangiftes van 
insluiping op klaarlichte dag in woningen, scholen, kantoren en verzorgíngste-
huizen. De werkwijze van de insluipers is even simpel als doeltreffend. Zij 
weten dat veel mensen in de zomerperiode hun ramen en deuren overdag 
open laten staan. Terwijl de bewoners bezig zijn in de tuin of even, vijf mi-
nuutjes naar boven zijn gelopen, slaan de daders hun slag. Via de achterdeur/
schuifpui, een geopend raam of door op het balkon te klimmen, zien zij kans 
snel naar binnen te glippen. Vervolgens grijpen ze de portemonnee van de 
keukentafel. Of de laptop, mobiele telefoon of flat screen uit de woonkamer. 
Alles wat van waarde is en zo voor het grijpen ligt verdwijnt in hun zakken. Als 
ze betrapt worden door de bewoners hebben ze altijd wel een smoes bij de 
hand. Bijvoorbeeld dat ze op zoek zijn naar iemand. Ze deinzen er trouwens 
ook niet voor terug om iemand te bedreigen als ze overlopen worden. Voor 
u het goed en wel in de gaten heeft, zijn ze al weer weg en mist u naderhand 
uw dure spullen. Verzekering keert niet uit bij insluiping!
 
Onze waarschuwing aan u is: wees er alert op dat dit kan gebeuren. Vooral 
laat in de middag en vroeg in de avond. Laat deuren en ramen waar u geen 
zicht op heeft, al is het nog zo warm weer, niet open staan. Denk er ook aan 
dat een vliegenhor simpel te verwijderen is. En sluit ook uw schuur goed 
af, ook dure (brom)fietsen en gereedschap zijn gewilde artikelen voor een 
insluiper. Laat niet iedereen klakkeloos binnen, die via de intercom bij de flat 
aanbelt. Mocht u een onbekende persoon op verdachte wijze in uw omgeving 
rond zien lopen en u vertrouwt het niet, bel dan de politie! Noteer kentekens 
en bijzondere kenmerken. 
En tot slot: houd er rekening mee dat de verzekering doorgaans uitkeert bij 
diefstal als er daadwerkelijk is ingebroken, bij insluiping verschilt dit per ver-
zekeraar. ln de polisvoorwaarden leest u wat voor uw situatie van toepassing 
is.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 wijkagenten het dichtstbijzijnde politie-
bureau.
Als elke seconde telt, kunt u 112 bellen, maar als het ook zonder zwaailicht 
kan, belt u 0900-8844 (lokaal tarief). 
 
Uw wijkagent
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Vraag en antwoord inloopavond 
Herinrichting Tukseweg Steenwijk 18 februari 2016 
 
Vraag Antwoord 
Kan de haag langs de Tukseweg ook 
doorgetrokken worden aan het einde van de 
Tuttelstraat zodat een duidelijk afscheiding 
ontstaat? 
 

Als er technisch gezien een haag mogelijk is, 
nemen we dit mee in het ontwerp. 
 

 Er is nog niet veel bekend over de 
groeninrichting. Wij zouden graag veel lage 
heester zien en veel bomen i.p.v. gras. Gras 
kan gebruikt worden door voertuigen. 
Indien er hagen toegepast worden dan 
graag rekening houden met voldoende 
zicht. 

 Is het mogelijk dat er in plaats van gras lage 
beplanting aangebracht wordt zoals nu op 
de Tukseweg? 

 Is gras in de groenstroken wel handig bij 
voorkeur lage struiken/rozen. 

 Is het mogelijk dat er in plaats van gras lage 
beplanting aangebracht wordt zoals nu op 
de Tukseweg? 
 

Deze opmerkingen geven we door aan de 
groenspecialist van de gemeente die het 
groenplan verder uitwerkt. 

Kan er een afspraak gemaakt worden voor 
overleg ter plaatse van de inrit naar de 
parallelweg en de uitrit van de woning 
Tukseweg nr. 29. Hier dient een veilige 
oplossing voor te komen. 
 

Situatie is ter plaatse met de bewoners 
besproken en aanpassingen zijn op tekening 
verwerkt.  

Is er een mogelijkheid dat de containers vanaf 
de Tukseweg opgehaald worden, er is nu vaak 
weinig ruimte voor de containers. 

Voor de doorstroming van het verkeer is het 
niet wenselijk dat de containers vanaf de 
Tukseweg opgehaald worden. 
We gaan de voor- en nadelen onderzoeken. 

 De locatie van de doorsteek is niet handig 
i.v.m. geparkeerde auto's kan hier naar 
gekeken worden? 

 Is de insteek parallelweg bij nr. 68 wel 
handig i.v.m. geparkeerde auto's. Kan deze 
insteek ook komen te vervallen? Er is ook 
kans dat fietsers via de insteek komen. 

 Kan de inrit tegenover nr. 68 ook komen te 
vervallen zodat iedereen via de Mr. H. 
Tuttelstraat rijdt? 

De locatie is ter plaatse bekeken. 
Voorgesteld wordt om de doorsteek naar de 
parallelweg te laten vallen en daarvoor de 
bocht Mr Tuttelstraat naar parallelweg 
Tukseweg aan te passen. Zoals op tekening is 
aangegeven. Bomen kunnen daardoor blijven 
staan en overlast voor de betrokken bewoners 
verdwijnt.  Bewoners van de parallelweg 
moeten nu iets omrijden om hun woning aan 
de voorzijde te bereiken.  Een deel van de 
Tuttelstraat ( vanaf de laatste inrit tot de 
parallelweg) sluit aan op de parallelweg als 
eenrichtingverkeer muv fietsers.  
 

Is er voldoende rekening gehouden met 
bereikbaarheid van de parallelwegen tijdens 
uitvoering? 
 

Hiervoor zijn voorzieningen opgenomen in het 
bestek. 
 

VRAAG EN ANTWOORD INLOOPAVOND 
HERINRICHTING TUKSEWEG STEENWIJK 18 FEBRUARI 2016
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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
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UIT DE OUDE DOOS
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WIJKAGENDA 2016

JEUGDAGENDA 2016
 

 

DATUM  ACTIVITEIT  AANVANG  
         
 April   Visactiviteit Slingerbos Is komen te vervallen  
 8 Juni    Nat. Buitenspeeldag Info volgt
Augustus  Volleybal  Info volgt
September  Pannenkoeken + disco Info volgt
11 November  Sint Maarten optocht Info volgt

Iedere woensdag  Koffieochtend  10.00 - 11.00   ‘t Torennest
                   
08 april    Bingo
15 april    Kaarten 
22 april    Info avond
29 april    Kaarten
06 mei    Bingo
13 mei    Kaarten
20 mei    Seizoensafsluiting met feest

Door het vertrek van een aantal leden, is de jeugdcommissie nu te 
klein. Vervanging hebben wij helaas niet gevonden. 
Daarom hebben wij helaas moeten besluiten i.o.m. het bestuur om alle 
activiteiten per direct te annuleren. 

Wij betreuren het zeer dat we nu geen leuke actitiviteiten voor de 
jeugd kunnen organiseren. We hebben dringend versterking nodig! 

Wil jij ons helpen? Geef je op via jeugd@steenwijknoord.nl of bel met 
Marsha Roo, ook voor meer informatie natuurlijk: 52 39 23
 
Dus geen buitenspeeldag in juni, kinderbingo, knutselmiddag, Sint 
Maarten, Volleybal en bbq, vossenjacht! 

JEUGDCOMISSIE ANNULEERT ACTIVITEITEN

GEANNULEERD !!!

 Wat is dit ontzettend jammer!
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KOKEN MET JAN
Deze keer een fijne en erg lekkere schotel. Tabaka met pruimensaus, uit Rusland    

Bereiding:
Verwijder de beentjes van de kip.
Leg de gefileerde borststukken op een plank en klop ze plat.
Meng de knoflook en citroensap, zout en peper .
Smeer de vleesstukken er mee in, dek ze af met folie en laat ze 1 uur rusten. Verhit de 
olijf olie en bak de kip op het vel tot deze goudbruin zijn.
Maak het geheel op eigen smaak. Leg de kip  in een grote oven schaal en zt daar een 
oven bestendig bordje in,met water. Keer de kip om en laat deze nog 20 min. sudde-
ren.
De saus; verhit de jam in een kleine steelpan, voeg de azijn toe en maak het af op u 
eigen smaak.
Seveer er rijst bij met een grote korrel en leg daar de kip en groenten op ( naar keuze)
Daar over heen de saus en dan smullen maar.
Eet smakelijk! 
                Groeten van Jan

Rijst voor 3-4 personen

2 grote kippenborsten 

met vel 

2 teentjes knoflook 

1 el citroensap  

Zout en zwarte peper  

3 el olijfolie  

3-4 eetlepels pruimen jam

2 tlp rode wijn azijn

2 tl fijn gehakte peterselie

1 teentje knoflook

zout naar smaak

Voor de pruimensaus heeft men 

nodig:  
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Epaper:(www.kruider.nl)

parket • laminaat • linoleum • tapijten • gordijnen • zonwering 
pvc design vloeren • woondecoratie • verlichting • behang

Tapijtwinkel Steenwijkerdiep 6, Steenwijk. Tel. 0521 - 51 20 03 fax 0521 - 51 85 74

info@kruider.nl - www.kruider.nl

 Nu ook maandagmiddag geopend.
Magazijn Boterweg 8, Tuk. Tel. 0521 - 52 09 95•

 Slaapspeciaalzaak Tukseweg 34, Steenwijk. Tel. 0521 - 52 36 23•

Kom nu kennis met onze vernieuwde Slaapspeciaalzaak!
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OPRUIMING
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LAMINAAT
Meer dan 10.000 m2 uit voorraad leverbaar in 120 verschil-
lende soorten.
Deze maand alle Quickstep laminaat met GRATIS ONDER-
VLOER.

NIEUW
3 kleuren laminaat, 8mm. HDF, 4 zijden v-groef 
Van 18,95 voor 13,95 m2

6 actuele kleuren, 4 zijden v-groef
Easy click
Van 22,95 voor 17,95 m2

Berry Floor, extra lange plank in 6 kleuren
Van 32,95 voor 19,95 m2  
Op = op!

Extra brede plank in 3 kleuren
Met v-groef, easy click
Van 21,95 voor 16,95 m2

De hele maand januari  i.p.v. 10,= het leggen voor slechts 
5,- per m2.

GORDIJNEN
De grootste collectie uit de regio!
GRATIS meten, GRATIS gemaakt,
GRATIS montage en…………………

25% KORTING
op bijpassend behang.
2e vouwgordijn 50% KORTING
Luxaflex binnenzonwering de gehele 
maand januari 25 % korting!

Yunieq vloerbedekking en vloerkleden

met sdx garen.

Luxe, duurzaam en vlekbestendig!

Nu met 25% introductiekorting!

VLOERBEDEKKING

PVC
Uitermate geschikt voor vloerverwarming en natte ruimtes.
Te leveren in meer dan 500 soorten  planken en plavuizen.
Nu een topkwaliteit PVC in 50 kleuren, 2 mm.
Van 32,95 voor 24,95 per m2

Topkwaliteit met 0,7 slijtlaag 
Van 47,95 voor 34,95 per m2

NIEUW
CLICK PVC
Een PVC strook op HDF met dubbele laag kurk.
Zeer stille comfortabele vloer.
Zolang de voorraad strekt
Van 49,95 voor 29,95 per m2

Op = op!

Paradies

Dekbedden en kussens

Ter kennismaking

10% KORTING.

Ergosense matrassen
2e matras GRATIS.
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 Slaapspeciaalzaak Tukseweg 34, Steenwijk. Tel. 0521 - 52 36 23•
OPRUIMING

parket • laminaat • linoleum • tapijten • gordijnen • zonwering
pvc design vloeren • woondecoratie • verlichting • behang

Tapijtwinkel Steenwijkerdiep 6, Steenwijk. Tel. 0521 - 51 20 03 
• Magazijn Boterweg 8, Tuk. Tel. 0521 - 52 09 95

• Slaapspeciaalzaak Tukseweg 34, Steenwijk.
info@kruider.nl - www.kruider.nl

https://www.facebook.com/KruiderStw https://twitter.com/Kruider_Stw of @Kruider_Stw

LAMINAAT
Meer dan 10.000 m2 uit voorraad leverbaar in 120 verschil-
lende soorten.
Deze maand alle Quickstep laminaat met GRATIS ONDER-
VLOER.

NIEUW
3 kleuren laminaat, 8mm. HDF, 4 zijden v-groef 
Van 18,95 voor 13,95 m2

6 actuele kleuren, 4 zijden v-groef
Easy click
Van 22,95 voor 17,95 m2

Berry Floor, extra lange plank in 6 kleuren
Van 32,95 voor 19,95 m2  
Op = op!

Extra brede plank in 3 kleuren
Met v-groef, easy click
Van 21,95 voor 16,95 m2

De hele maand januari  i.p.v. 10,= het leggen voor slechts 
5,- per m2.

GORDIJNEN
De grootste collectie uit de regio!
GRATIS meten, GRATIS gemaakt,
GRATIS montage en…………………

25% KORTING
op bijpassend behang.
2e vouwgordijn 50% KORTING
Luxaflex binnenzonwering de gehele 
maand januari 25 % korting!

Yunieq vloerbedekking en vloerkleden

met sdx garen.

Luxe, duurzaam en vlekbestendig!

Nu met 25% introductiekorting!

VLOERBEDEKKING

PVC
Uitermate geschikt voor vloerverwarming en natte ruimtes.
Te leveren in meer dan 500 soorten  planken en plavuizen.
Nu een topkwaliteit PVC in 50 kleuren, 2 mm.
Van 32,95 voor 24,95 per m2

Topkwaliteit met 0,7 slijtlaag 
Van 47,95 voor 34,95 per m2

NIEUW
CLICK PVC
Een PVC strook op HDF met dubbele laag kurk.
Zeer stille comfortabele vloer.
Zolang de voorraad strekt
Van 49,95 voor 29,95 per m2

Op = op!

Paradies

Dekbedden en kussens

Ter kennismaking

10% KORTING.

Ergosense matrassen
2e matras GRATIS.

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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FAMILIEBERICHTEN
Geboren op 24 augustus 1926        Overleden op 14 maart 2016

Evert Jan Lubbersen

We wensen familie, naasten en vrienden veel sterkte met dit verlies! 

Op 14 maart j. l.  is Evert Lubbersen in het ziekenhuis te Meppel overleden.  Niemand 
kan hier blijven zei hij onlangs, toen darmkanker bij hem was vastgesteld en hij een 
onzekere tijd tegemoet zou gaan.  Hij zou misschien een stoma krijgen en verdere 
verzorging nodig hebben maar het liep snel anders doordat zijn hart erg zwak bleek 
en een operatie waarschijnlijk te zwaar. En dat bleek inderdaad zo te zijn. Helaas.
Wat heeft de wijkvereniging veel aan deze man te danken en de fancy fair van de 
grote kerk niet te vergeten. En dan de buren van de Burgemeester Reinenstraat. Hij 
stond voor iedereen klaar onder de goedkeurende ogen van zijn vrouw Dieka.  Een 
geweldig sociaal stel dat kunnen we rustig zeggen.
Met oprechte trots vertelde hij over het werk voor de fancy fair, het aantal vrijwil-
ligers en wat er met het geld allemaal gedaan kon worden. Wij zagen hem regelmatig 
in de auto met aanhanger of per fiets door de straat gaan op weg  naar een  woning 
die opgeruimd moest worden of naar de opslag.
Bijna vanaf de oprichting van deze wijkvereniging heeft hij in het bestuur gezeten en 
ruim negen jaar als voorzitter. Elke vrijdagavond was hij met zijn vrouw  in het wijk-
gebouw om de bingoavonden of het klaverjassen te leiden. Zelfs verjaardagen van 
familieleden werden er voor verschoven. Hij heeft lessen in klaverjassen gegeven om 
voor nieuwe leden te zorgen. Een zeer stipte en gedreven man die terecht door de 
koning is onderscheiden.   
Zij beiden spraken met trots over hun kinderen  en de ontwikkeling van de kleinkinde-
ren.      Die kunnen trots zijn op hun vader en opa!       
          J. Meinsma.

IN MEMORIAM EVERT LUBBERSEN (1926 – 2016)                             
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Geboren op 3 december 1937        Overleden op 29 januari 2016

Tjalligje Heijsman - Huisman 
Tjallie

We wensen familie, naasten en vrienden veel sterkte met dit verlies! 

Evert Jan Lubbersen

Op 14 maart jl. is de heer Evert Jan Lubbersen ons ontvallen. Voor velen 
kwam dit, ondanks zijn ziekte, als snel en onverwacht.
Hij heeft zich vele jaren binnen het bestuur, waaronder 9 jaar als voor-
zitter, ingezet voor onze wijkvereniging. 
Maar ook nu zagen en hoorden wij, bestuur en belangen, regelmatig 
van hem als een zeer betrokken wijkbewoner en lid.
Als deelnemer van de verschillende activiteiten word en zal Evert Lub-
bersen zeer gemist worden!

Dieka, kinderen en kleinkinderen wij wensen jullie veel sterkte toe met 
dit verlies.

Woorden van de heer Meinsma die wij graag onderschrijven en beves-
tigen:
Jullie mogen trots zijn op man, vader en opa!

Namens bestuur,
Albertine de Jonge

voorzitter
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JAARVERGADERING 25 FEBRUARI 2016

Aanwezig van het bestuur 5 personen en 20 leden hebben gehoor gegeven 
aan de uitnodiging.
Opening: De voorzitter heet een ieder welkom. De meeste stukken hebben 
de leden kunnen lezen in de Wijkinfo. Jammer dat de notulen van de leden 
vergadering van 2015 niet in het boekje staat. Daarom liggen ze nu klaar en 
krijgen de aanwezigen tijd ze door te lezen. Zijn er n.a.v. nog vragen dan kan 
later nog.

De financiële zaken: De jaarrekeningen worden door de penningmeester 
uitgedeeld. Van de jaarrekening 2015 ligt hij diverse posten toe. Alles is dui-
delijk, er zijn geen vragen. Vervolgens doet de kascommissie verslag. Herman 
van Dijk vertelt dat ze zeer kritisch de boeken hebben nagekeken maar alles 
klopte. Dus geen opmerkingen. De jaarrekening 2015 wordt dus goedgekeurd. 
Applaus voor de penningmeester. Voor de nieuwe kascommissie stelt Roland 
Heerschop zich beschikbaar. De penningmeester geeft nog een toelichting op 
de begroting 2016. Hierover is slecht één vraag n.l. Is er niets begroot voor de 
vernieuwing van de Wijk Visie? Neen, dat gaat n.l. via het koppengeld.

Bestuur: Gelukkig heeft het bestuur de heer Lesley van der Zweerde bereid 
gevonden zitting te nemen in het bestuur. De vraag aan de aanwezigen of ze 
er mee akkoord gaan geeft een applaus waarmee we dus de goedkeuring van 
de leden hebben. Hij stelt zich kort voor.

Na een tweede kopje koffie gaan we verder. De terugblik op 2015 en het ver-
slag van de jeugd zijn afgedrukt in de WI. Ze geven geen aanleiding tot vragen.

Vooruitblik: In de vooruitblik voor 2016 noemt de voorzitter o.a de gesprek-
ken die er zullen komen met de Gemeente over het wijkgebouw en de ver-
schillende projecten van de werkgroep belangen waarover men steeds via de 
wijkinfo of via de huis aan huis folder, op de hoogte wordt gehouden.
De Wijk Visie moet geactualiseerd worden, hopelijk zijn er mensen die zich 
hiervoor willen inzetten. Ook onze website is aan vernieuwing toe. De be-
staande activiteiten continueren staat boven aan de lijst. Maar we moeten 
meebewegen met de veranderde samenstelling van de wijkbewoners en kij-
ken wat de mogelijkheden zijn. Goed zijn vandaag en voorbereid op morgen. 
Er volgen enkele opmerkingen vanuit de zaal. Bijv. Niets gehoord wat er voor 
de oudere jeugd gedaan wordt. Daar zijn we wel mee bezig maar het is niet 
de makkelijkste groep.
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Rondvraag: 
De website is niet vriendelijk in gebruik. b.v. geen zoek functie. Is duidelijk 
aan vernieuwing toe en dat gaan we dan ook aanpakken.
Belettering /Naambord ”t Torennest”; Er hangt wel een bord met Wijkvereni-
ging Steenwijk Noord maar de aanwezigen vinden dat ook de naam van het 
gebouw geplaatst moet worden. Bestuur gaat er werk van maken.
Verhuren wij ruimte aan derden, Nee, daarvoor moet men bij de gemeente 
zijn.
Kun je lid worden van de vereniging ook als je niet in de wijk woont? Ja
Bloembakken in de wijk? Dit wordt dit voorjaar aangepakt.
Wijk Visie: Zijn er al aanmeldingen voor deze klus? Nog te weinig, dus mocht 
en mensen zijn die dit willen doen of kent u iemand die dat wil dan hoort het 
bestuur dat graag.
Belangen groep: Waar staat deze in de organisatie? Valt net als de jeugdcie 
onder het bestuur.
Flyer in drieluik of op A5 formaat? Prijsverschil? Ja, A5 is goedkoper. 
Vergadering vindt A5 wel zo handig.

Sluiting: Voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen. 
Er wordt nog een drankje geschonken en daarna wel thuis.

Afgelopen paaszondag is door de verstoppers van de paaseieren de ontdekking 
gedaan dat er rondom, met name aan de achterzijde van het gebouw, pogingen zijn 
gedaan tot inbraak. De politie is geweest en heeft opname gedaan. Ook de VUSO is 
op de hoogte gebracht. Gelukkig is het bij een poging gebleven en is het niet gelukt 
om binnen te komen. De gemeente zal de verdere afhandeling op zich nemen en de 
braaksporen herstellen.

POGING TOT INBRAAK ‘T TORENNEST

UITSLAG PUZZEL WI JANUARI

De oplossing moet zijn: Fruitkweker

Er waren ook deze keer weer meerdere mensen met de juiste oplos-
sing. Maar helaas kan er maar een de winnaar zijn. 

De winnaar van deze woordzoeker is geworden:
Laura Huisman 
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KAARTUITSLAGEN
5 februari 2016 
KLAVERJASSEN                                                JOKEREN
1ste   Hr.   Drent  5717                  1 ste  Mevr. Bakker – Mulder     175     
2  de  Mevr. Bakker          5543
3  de  Hr.   Hoogma 5405
4  de  Hr.   de Bruin 4993
5  de  Hr.   Onderweegs 4984
p.p. Hr.   Madhuizen 3895                      p.p. Mevr. Slot                         435
 
19 februari 2016
KLAVERJASSEN                                                  JOKEREN
1 ste  Hr.   Madhuizen       5786                     1 ste  Mevr. Jonker                   190
2  de  Hr.   Onderweegs    5764                    
3  de  Hr.   Drent                 5365
4  de  Mevr. Bakker            5235
5  de  Hr.   Bakker               5115
p.p. Mevr. v. Egmond.       3323                      p.p. Mevr. Zomermaand          459 
 
26 februari 2016
KLAVERJASSEN                                                   JOKEREN
1 ste  Mevr. Madhuizen     5386                     1 ste  Mevr. Spin                      157
2  de  Mevr. v. Egmond       5364  
3  de  Mevr. Orsel               5239
4  de  Hr.  Kipping               5084
5  de  Mevr. v. Luinen        5029
p.p.  Hr.   Karsten               3187                      p.p.  Mevr. Jonker                    509
 
4 maart 2016
KLAVERJASSEN                                                     JOKEREN
1 ste  Mevr. v. Egmond      5655                       1 ste  Mevr. Spin                    124
2  de  Mevr. Schutte           5476
3  de  Hr.   Onderweegs     5447
4  de  Hr.   Schipper            5239
5  de  Hr.   Haas                  5029
p.p. Mevr. v. Luinen           3372                       p.p.  Mevr. Slot                       485
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18 maart 2016
KLAVERJASSEN                                                  JOKEREN    
1 ste   Mevr. Madhuizen      5780                     1 ste  Mevr. v.d. Ploeg              129
2  de   Mevr. Orsel               5374
3  de   Mevr. v. Egmond       5364
    p.p  Hr.     Karsten            3202                      p.p.    Mevr. Slot                       556
 
25 maart 2016
KLAVERJASSEN                                                    JOKEREN
1  ste Mevr. Brand                4929                      1 ste Mevr. Bakker-Mulder       79
2   de  Mevr. Haas                4977
3   de  Hr.     Schipper           4961
4   de  Mevr. Beute               4943
     p.p Hr.      Schutte            3916                      p.p.    Mevr. Jonker.                 398
 
1 april 2016
KLAVERJASSEN                                                    JOKEREN
1  ste  Mevr. Schutte             5624                      1 ste  Mevr. Zomermaand       131
2    de Hr.      Onderweegs    5445
3    de Hr.      Kolk                  5154
4    de Mevr.  Haas                5132
5    de Mevr.  Ebink               5038
      p.p Hr.      v. Luinen         3522                       p.p.   Mevr. Jonker                   358
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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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Onder de naam ‘IGSD aan de poort’ draait in de gemeente Steenwij-
kerland de pilot ‘schuldhulpverlening’. Bij de IGSD (Intergemeentelijke 
Sociale Dienst) aan De Vesting 11-13 in Steenwijk bestaat het team 
Schuldhulpverlening uit vier personen.

Het team kan inwoners van Steenwijkerland met financiële hulpvragen 
en/of schulden op de goede weg helpen. ‘We zijn er niet alleen om het 
schuldprobleem op te lossen’, geeft Janneke Jongsma aan, ‘maar ook 
voor financiële hulpvragen. We proberen betrokkenen te leren goed 
om te gaan met financiën, opdat problemen in de toekomst kunnen 
worden voorkomen.’

Bovenal is de insteek van de schuldhulpverleners om samen met de 
klant een oplossing voor het ontstane probleem te vinden. Het aantal 
personen met onoplosbare schulden neemt de laatste jaren toe. De 
vier hulpverleners (Janneke Jongsma, Hanriette Drent, Dagmar Kienstra 
en Ima Stroek) vinden preventie en nazorg belangrijke aspecten. ‘In het 
eerste gesprek inventariseren we de knelpunten en daarna volgt een 
route, die helemaal op de persoonlijke situatie is afgestemd. We den-
ken nadrukkelijk mee, waardoor de aanpak zeker meerwaarde krijgt.’
In Steenwijkerland kunnen personen met schulden voor hulp dus te-
recht bij de IGSD. Tijdens het gesprek met een hulpverlener zal onder 
meer duidelijk worden of doorverwijzing naar andere hulpverlenings-
instanties noodzakelijk is. Daarbij wordt samengewerkt met een breed 
netwerk van ketenpartners en vrijwilligers. 

Belangstellenden kunnen elke werkdag tussen 9.00 en 16.00 uur bellen 
(0521 538996) of mailen (schuldhulpverlening@igsd-sw.nl) voor infor-
matie of een afspraak. Ook is er elke woensdag inloopspreekuur van 
9.00 tot 12.00 uur.

PERSBERICHT
Voor inwoners Steenwijkerland met
financiële hulpvragen of schulden is er ‘IGSD aan de poort’
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INFO AVOND Vrijdag 22 april                                              

Kijk op  www.dehutte-cosmetics.nl voor meer informatie! 

U komt toch ook? 

Het bestuur van de wijkvereniging Steenwijk Noord nodigt u uit voor de Info avond 
op vrijdag 22 april a.s. in ons wijkgebouw. 

Ben Hut uit Zuidwolde komt deze avond vertellen over de bijzondere producten die 
hij maakt in eigen fabriek. Dit zijn producten voor douche, bad, uw huis, maar ook 
mannen en dames geuren.
Hij is in 2006 begonnen met zijn bedrijf, daarvoor werkte hij voor één van de groot-
ste cosmetica bedrijven in Europa. Vanaf 2010 kreeg hij de vraag van een klant of hij 
ook bepaalde geur kon maken. Dit deed hij en daarna is zijn bedrijf goed op de kaart 
gezet, niet alleen in Drenthe, maar op de hele wereld. Hoe fantastisch is dat! 

Het is echt een hele leuke avond waar bij uw kan proeven en ruiken. Indien u wenst 
kunt u ook iets leuks kopen voor u zelf of voor ieman anders. Maar dit is niet verplicht 
natuurlijk! 
Schuift u ook aan deze leuke avond? 

Deze avond start vanaf 19.30 uur. De entree is gratis! 
U krijgt natuurlijk ook een drankje van ons! 



25

Najaar 2015 is i.s.m. Chris Teurlinckx (gemeente Steenwijkerland) al een begroting 
opgezet en tekeningen gemaakt voor de inrichting van het terrein naast School B.
Vanuit belangen is het plan naar provincie Overijssel gegaan en die heeft ons door 
verwezen naar Natuur en Milieu Overijssel (NMO). Van hen uit krijgen we een bij-
drage vanuit het project Groen van Betekenis.
De heren Brinksma, Brand en Heerschop van belangen hebben inmiddels verschil-
lende gesprekken gehad met NMO en gemeente, ook is de natuurorganisatie Noord-
westhoek aangeschoven. NMO is inmiddels voor procesvastlegging gesprekken gaan 
voeren met ons en met bewoners, aangezien wij 1 van 3 pilots zijn voor Groen van 
Betekenis.
Door de gesprekken zijn er weer nieuwe inzichten gekomen en zijn verwerkt in een 
nieuwe tekening. Hierop zijn o.a. weren en ribben te vinden wat natuurlijk een ont-
dek gebied zal geven. De actuele tekening zetten op de website van Steenwijk Noord.
We hopen snel een schop in de grond te kunnen zetten en verwachten dat u helpt 
om er een fijn stukje recreatie natuur van te maken in onze wijk.

Aanmelden om te helpen of vragen dan kan via belangen@steenwijknoord.nl
(geen mail? onze voorzitter wijst u graag verder)

Namens belangen werkgroep Terreinplan
Piet Brinksma

TUINPLAN NAAST SCHOOL B
NIEUWS VANUIT BELANGEN

Zoals wellicht een aantal inwoners van Steenwijk Noord gemerkt hebben is de bio-
massacentrale weer opgestart en inmiddels operationeel. De manager van IJsbeer 
Energie Steenwijk BV, de heer van Adrichem, is voornemens binnenkort een open 
dag te organiseren. Het is ons nog niet bekend wanneer. Mocht u van deze centrale 
(of andere bedrijven) hinder ondervinden kunt u dit melden bij het meldpunt van de 
provincie Overijssel, tel. 038-4252423.

Inmiddels is er met een viertal afgevaardigden van de bezorgde bewoners op 28 
januari een gesprek geweest met een drietal ambtenaren van de provincie Overijs-
sel. Hierbij zijn de bezwaren van de opstart van de centrale en de hierdoor ontstane 
klachten en overlast naar voren gebracht. Door de provincie zullen de genoemde 
klachten worden onderzocht. Er zal een vervolg gesprek na het doen van metingen 
van opleveringscontrole plaats vinden. Hiervan wordt u nader van op de hoogte 
gebracht.

INFORMATIE OVER BIOMASSACENTRALE
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IN DE PEN.........
Wij zijn Jan en Sanne van der Linde.

We wonen in de Hendrik van Steenwijck de Oudestraat 18. 
Samen hebben we 4 kinderen. Duco, Lucas, Elin en Ivo. Voor de mensen wie niet we-
ten wie we zijn, wij zijn het gezin wat afgelopen jaar met de pinksteren is overvallen. 
Dit heeft voor ons grote gevolgen gehad als gezin. Tijdens de overval ben ik in mijn 
hand gestoken ( Sanne ). We zijn nu bijna een jaar verder en dit is nog steeds niet vol-
ledig  hersteld. Ondanks dat dit ons is overkomen. Zijn we zijn nog niet van plan om te 
gaan verhuizen. We vinden het heerlijk om overal dichtbij te wonen. In het dagelijks 
leven werkt Jan bij Hulleman Trucks in Marknesse en ik (Ondergetekende) werk op 
het laboratorium in de Isala klinieken in Zwolle. Onze hobby is,  alles wat maar oud is 
en een motor in/op zit en rolt. 

Onder voorbehoud geef ik de pen door aan hopelijk nieuwe bewoners in de wijk. 

Groetjes Sanne

BLOEMBAKKEN
Wellicht heeft u het al gezien? De bloembakken zijn voor een deel leeggemaakt en 
opnieuw gevuld met weer voedselrijkere aarde.
Sommige zijn nog helemaal leeg en sommige deels gevuld. In de komende weken 
worden ze opnieuw beplant of beplanting aangevuld.
Zo kunnen we weer een poos vooruit!

OPENING IN NIJENSTEDE
De Gouden Engel en Zonnehoek. Twee nieuwe samenkomst ruimtes in Nijenstede. 
Bij opening werden we nog even herinnerd aan vroeger met foto's van Monsieur 
vroeger op deze lokatie.
Alles mooi aangekleed, vergeet niet de kopieën van de originele ramen van de 
Gouden Engel, en daarnaast ook functioneel met een grote tafel met een lichtspel in 
Zonnehoek die met name goed is voor dementerenden.
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AANVALSKREET
AFBEELDEN
BADER
BAZAAR
BELASTINGDRUK
BLAZER
BRAM
BRIO

CAFE
ERNA
FARO
FOETEREN
GEBOGEN
HORIZON
INTEELT
JAPANNER

JUDO
LESUUR
LUZERN
MOLEN
MORGEN
NOTIE
PANISCH
PISANG
PLEVIER

PUZZEL

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

RAPPORT
ROOK
RUNE
SLEM
STORMLOPEN
TRENDY
VOOR
WIPSTAART
ZEDE
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Salon Trudy
Praktijk voor 

Natuurlijke geneeswijze
en Pedicure behandelingen

Vector Bodyscan,
Kinesiologie, Nei

Neuro emotionele therapie,
Reiki

Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5

8331 KK Steenwijk
Tel:0651383445 

ook s’avonds
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WIE WORDT DE NIEUWE 
TOUWSLAGER VAN STEENWIJK?
Touw, wie kent het niet. Al vanaf de oudheid was het een van de meest 
gebruikte producten in de hele wereld. Zonder touw hadden bijvoorbeeld 
monumenten als piramides en tempels in het oude Egypte niet gebouwd kun-
nen worden. In Westerns en onze Middeleeuwen werd touw veelal gebruikt 
voor onder meer de galg, maar vooral op de boerderij. En niet te vergeten in 
de scheepvaart.
 
En zo ontstond het beroep van touwslager, de vakmensen die touw maakten. 
Ook Steenwijk kende eeuwenlang bedrijfjes die touw maakten, de touwslage-
rijen. Naar bekend waren er de afgelopen twee eeuwen zeker vijf touwslage-
rijen, allemaal aan de binnen- of buitenkant van de wallen gevestigd. De pa-
den langs de oude stadswallen waren daarvoor namelijk uitmuntend geschikt.
 
Op de plek waar nu de bioscoop staat aan de Goeman Borgesiusstraat stond 
de touwslagerij van Panhuis, die van de familie Middelwijk aan de gracht vlak-
bij de houten brug achter EekeringeOosterpoort, die van de familie Langman 
achter de voormalige School B aan de Woldpoort, die van de familie Visscher 
tegenover villa Ramswoerthe en tenslotte die van de familie Van Dalen, eerst 
aan de Molenwal en later aan de Looijersgracht.
 
In Steenwijk zijn in de loop der jaren door de opkomst van metaal al deze 
touwbanen verdwenen, de  laatste was van de  familie Van Dalen. Tot 1966 
heeft deze het bedrijf gehad aan de Looijersgracht en is toen verhuisd naar  
het industrieterrein om daar in 1985 geheel met de productie te stoppen. De 
onderdelen van de touwslagerij werden de gemeente aangeboden en verhuis-
den naar de gemeentwerf.
 
De gemeente Steenwijkerland wil Steenwijk graag als oude vestingstad profi-
leren om het daardoor aantrekkelijker te maken voor toeristen om de stad te 
bezoeken. Daarbij mag een monument van een touwslagerij niet ontbreken.
 
Liesbeth Hermans en Kobie Storm van de werkgroep documentaires van de 
Historische Vereniging Steenwijk maken momenteel een documentaire over 
het beroep touwslager en de historie van de Steenwijker touwslagerijen.
Het zou toch prachtig zijn als in deze documentaire een monument van een 
touwslagerij in vestingstad Steenwijk model zou kunnen staan.
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 Inmiddels is daartoe een eerste aanzet gegeven. Het weer opzetten van een 
touwslagerij met lijnbaan is volgens Henk van Dalen, de laatste touwslager 
van Steenwijk, goed mogelijk omdat de onderdelen er nog grotendeels zijn en 
wat er nog ontbreekt makkelijk is te maken.
 
De meest geschikte locatie is bij woonzorgcentrum Nijenstede, tegenover de 
Noordwal. Directeur Janny Meijering reageerde al enthousiast op dit plan. 
Ook wethouder Jacques Wagteveld en enkele topambtenaren staan er posi-
tief tegenover en bij de wijkvereniging Steenwijk Noord is het plan in goede 
aarde gevallen.
 
Het weer opzetten van een touwslagerij wordt dus breed gedragen en finan-
cieel liggen er volop kansen het te realiseren. Maar wat als de touwbaan er 
is. Dan is het de bedoeling dat de touwslagerij af en toe weer gaat draaien. 
Gedacht wordt aan demonstraties touwslaan tijdens de Vestingweken, om bij-
voorbeeld kinderen hun eigen springtouwtje te  laten maken.  Of  demonstra-
ties tijdens georganiseerde stadswandelingen. Of projectmatig in bijvoorbeeld 
school- of bedrijfsverband. Kortom, meer dan alleen een statisch monument 
van de vestingstad Steenwijk.
 
Om de touwslagerij dus af en toe te kunnen laten draaien, zijn er touwslagers 
nodig, vrijwilligers. Nu  kan Henk van Dalen (bijna 90 jaar) of zijn zoon Jan Wil-
lem nog liefhebbers opleiden tot touwslager. Een uitdaging voor de bewoners 
van Steenwijk-Noord, maar voor eigenlijk alle Steenwijkers. Wie durft deze 
handschoen op te pakken en wordt de nieuwe touwslager van Steenwijk? 
Leeftijd is niet van belang, enthousiasme wel.
 
Aanmelden kan bij:
 
Kobie Storm
Dr. B. ten Broeckestraat 3 in Steenwijk
email: kobiestorm@hotmail.com
tel: 06 - 24 65 79 05
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Op vrijdag 20 mei houden we onze gezamenlijke seizoensafsluiting. 
met een gezellig samen zijn. We verwachten u op deze dag tussen 
17.00 & 17.30 uur met koffie in ons wijkgebouw ‘t Torennest. 

Wat we daarna gaan doen is een verrassing! 

De kosten voor deze avond zijn 10 euro per persoon. We vinden het fijn 
als u zich daarom opgeeft. Dat kan door onderstaande bon zo volledig 
mogelijk in te vullen. Doe deze met het geld in een gesloten enveloppe 
in de bus op één van onderstaande adressen. Afgeven bij één van de 
heren mag natuurlijk ook! 

Dus geef u snel op, daarna zorgen wij voor de rest! 

Dhr. Kipping
Burg. H.G. Reinenstraat 5

Dhr. Hoogma
H. van Swinderenstraat 3

knippen /afscheuren langs stippellijn

Opgave: 
Dhr/Mevr: ..........................................................

komt met ..........................personen

UITNODIGING SEIZOENSAFSLUITING 
Vrijdag 20 mei 
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DE HUISMUS
AANVAL OP DE MUS?             De Huismus 10
Dat is onmogelijk, proberen mag altijd, want in de vogelwereld is democratie 
er een die andere dieren de ruimte gunnen. Het feit dat een mus kan vliegen 
en een kater beslist niet, zegt al genoeg. Dat een kater probeert mij de sjilp 
te ontnemen zal hem echt wel zuur op breken. Op het moment dat hij slaapt 
(dat doet een kat altijd al) zal ik hem eens fijntjes in de staart pikken en hem 
de bel aan binden. Dan kan hij zonder geluid te maken de straat niet meer 
op. 
Dus beste Karel de Kater, je slaat beslist een flater.
Ga gerust je gang            
Een mus is nooit bang
Eten doen wij overal en ook thuis.
Waarschijnlijk is het bij jou niet pluis. 
Als je kostje zo moet krijgen.
Moet je ook weer uit gaan hijgen.
Dus kruip maar weer lekker in je mand.
Want zo kom je nooit meer in de krant.
Gegroet zijt gij,  o zwarte kater.
Misschien tot een eeuw-jte later.                 De huismus.  

De Huismus 10 a

Van de week vloog ik even over het park Rams-Woerthe.
Daar was men volop bezig met snoeien etc. De lente komt er zeker weer aan. Geluk-
kig maar want de kou trekt mij en mijn soortgenoten niet zo aan. Goed, er komen 
nog wat koude dagen, maar we schieten alweer lekker op naar de zomer. 

Ik hoorde laatst, dat men wat meer gegevens over mensen in de wijk wil hebben. 
Dingen zoals geboorte, ziekte of overlijden. Heel vaak gebeurt het dat er geen be-
richtje in ons wijk orgaan komt. Laten de wijk vertegenwoordigers, de vinger aan de 
pols houden. Voor veel mensen is het fijn om te weten dat ze niet vergeten zijn.
Desnoods kan men de kaarten of telefoontjes doorgeven aan Elly van der Maas. Dan 
komt het wel goed.
 Ik horde vertellen dat ons nieuwe gebouw bij Jumbo  voor de deur kwam te staan. 
Ideaal natuurlijk,maar het zal wel een fabel zijn.
Ja,ja jullie mensen hebben het niet altijd makkelijk, gelukkig heeft de wijk goede 
mensen op vele posten. Dus het zal heus wel goed komen. Een grote pluim voor 
het bestuur, de verschillende commissie’s zoals, kaarten en jeu de boules en niet te 
vergeten de jeugd commissie die er alles aan doet om de jeugd er bij te betrekken. 
Hulde hulde! Mensen de groeten en tot de volgende uitgave. 
          De 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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DE GLIMLACH VAN EEN KATER
Ik mag graag aan het einde van de middag bij de vrouw van mijn baas (lieve 
vrouw, zorgt goed voor mij) op schoot liggen te pitten moet je weten. Als ze 
dan opstaat word ik wakker, krijg wat voer en ga naar buiten. Wat struinen 
door de wijk.

Deze middag sliep ik niet zo vast en hoorde ik de baas zeggen: heb je het Wijk 
Info gezien met die prachtige foto op het voorblad. Ja die Henk de Nekker 
kan prachtige foto’s maken. En wat doen ze daar veel bij die wijkvereniging. 
Ik lees een verslag van de nieuwjaarsreceptie van mensen die voor het eerst 
naar het wijkgebouw waren gekomen en het erg gezellig hadden gevonden. Ik 
geloof dat wij daar ook maar eens naar toe moeten, want je kunt daar kaar-
ten en Jeu de Boulen en voor de kinderen is er ook vaak iets. Ja mijn baas was 
enthousiast. Ik dacht ….je doet maar, sprong van haar schoot (lieve vrouw) , 
kreeg lekker voer en toen naar buiten op zoek naar die huismus van jullie. Hij 
had weer een verhaaltje over het kaarten, maar weet zeker niet dat jullie daar 
bingo kunnen spelen. Niet zo vaak als het kaarten, maar toch eens iets anders 
voor de andere leden. Als die nieuwe mensen dat lezen zullen ze wel vaker 
in het Torennest komen. En die kaarters krijgen toch prijzen joh!! Allemaal 
geschonken door een groot winkelbedrijf. Ja die domme huismus vliegt niet 
als er wat anders gebeurt dan kaarten. Ja…het kaarten is hier erg belangrijk, 
de algemene jaarvergadering is er zelfs voor uitgeweken naar een donderdag.

Mijn baas barste een keer in lachen uit toen het ging over een kater. Nou ik 
was gelijk klaar wakker. Ja joh…. Hij zei tegen zijn vrouw (zorgt altijd goed voor 
mij) moet je horen; als ik weer eens lekker geborreld heb kan ik simpel van 
mijn kater afkomen. Ik lees hier dat er drie mogelijkheden zijn. De volgende 
dag lekker uitslapen, een paracetamol nemen of weer een borrel nemen. Nou 
je weet wel wat ik doe.

Mijn baas gaat vaak, net als ik, door de wijk slenteren en maakt dan een 
praatje met anderen. Zo ontmoette hij Karel (ook toevallig), een verstokte 
vrijgezel maar lust wel een groen blaadje, zei mijn baas. Vooral die blaadjes 
tussen de duizend en tweeduizend weken , zei hij. Die Karel had enthousiast 
verteld over zijn vrijwilligerswerk in de wijk en voor de kerk. Een pracht vent 
zei mijn baas, als je die over zijn rug strijkt is het net als bij onze Karel gaat zijn 
staart omhoog. Ik moest toen even glimlachen.

De groeten van Karel.
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BOWLEN
Op vrijdagmiddag 19 februari 2016 had de jeugdcommissie weer een leuke 
activiteit voor de jeugd georganiseerd. Ditmaal gingen de kids met elkaar 
bowlen bij het bowlingcentrum in Tuk.
Wel 28 kinderen in de leeftijd tussen 6 en 12 hadden zich opgegeven. Na het 
vinden van de juiste maat schoenen, gingen ze enthousiast aan de gang.

De kinderen hebben zich een uur lang heerlijk vermaakt, al was ’t voor som-
migen soms wel wat frustrerend, als de bal in de goot terecht kwam. Met een 
paar opbeurende woorden, wat tips en vooral veel oefenen ging t daarna al 
beter. Er is niks leuker om dan die trotse koppies te zien glunderen en te zien 
dat de kinderen elkaar aanmoedigen .
Halverwege de gooi-bezigheden kreeg een ieder een welverdiend drankje.
De kleinste kids maakten gebruik van de slang in de goot waardoor het voor 
hun makkelijker was de kegels om te kunnen gooien maar tegen t einde van 
het uur wilden ze t ook wel zonder dat handige hulpmiddel proberen.

Omdat het happy hour was konden we nog even doorgaan en daar werd door 
aantal dankbaar gebruik van gemaakt en ook de begeleiding heeft nog op de 
banen een aantal gooi pogingen gedaan.Het was weer een geslaagde middag! 

       De jeugcommissie
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INTERVIEW GASTOUDEROPVANG CHELLKIDS
Vertel eerst eens wat over jezelf.
Mijn naam is Michelle Keus, ik ben 28 jaar en woon sinds 2,5 jaar op de Torenlanden. 
Samen met mijn vriend (aanstaande echtgenoot) Bennie heb ik een zoon van bijna 2, 
Vince. 

Wanneer ben je gestart met Gastouderopvang Chellkids?
Vrijdag 1 april 2016 ben ik gestart met mijn eigen Gastouderopvang, bij mij thuis. 
Hiervoor ben ik 7 jaar gastouder geweest, in samenwerking met mijn zusje, bij onze 
ouders thuis. Dit was een fantastische tijd, maar ik vond het tijd om een nieuwe 
uitdaging aan te gaan. 

Wat bied je de kinderen?
Een veilige, gezellige en warme omgeving waar ieder kind bijzonder is. Er is genoeg, in 
en om het huis, te doen voor de kinderen. 24/7 geopend!

Voor welke leeftijden bied je opvang aan?
Kinderen tussen de 0 en 12/13 jaar (einde basisschoolleeftijd). 

Wat vind je er zo leuk aan?
Het werken met kinderen is helemaal mijn ding. Elk kind is bijzonder en daar pro-
beer ik dan ook op in te spelen. Uitdagingen bedenken, maar ze ook de rust bieden.

Met welk Gastouderbureau werk je samen? Het is wettelijk verplicht om 
een bemiddelingsbureau te hebben tussen de gastouder en de vraagouder. Daarom 
ben ik een samenwerking aangegaan met Gastouderbureau Tiskidz, gevestigd in 
Wolvega. Deze samenwerking loopt erg goed. 

Wil je verder nog iets kwijt?
Als jullie benieuwd zijn naar 
Gastouderopvang Chellkids, 
dan kun je altijd (vrijblijvend) 
contact opnemen. Ook even 
langskomen is altijd goed!

Mijn telefoonnummer is: 
0651491130, Emailadres: 
chellkids@hotmail.com

Adres: Harmen van 
Swinderenstraat 23 
(recht tegenover school B).
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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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PAASEIEREN ZOEKEN
De weersvoorspelling voor de paasdagen was niet zo heel mooi om paaseieren 
te gaan zoeken. De eerste paasdag begon dan ook zoals voorspeld met regen.
Maar de twee paashazen lieten zich er niet door uit het veld slaan en gingen 
met extra hulp vrolijk in de regen alle paaseieren verstoppen.
Voordat alle kinderen, ouders, opa’s en oma’s er waren was het gelukkig droog 
geworden. Samen met de paashazen gingen zeven kinderen in de groep van 
1-2 jaar en zes kinderen van 3-4 jaar met een mandje roze en gele eieren zoe-
ken.
De zeven kinderen kinderen van 5-8 jaar gingen met een envelop rode eieren 
zoeken en twee meiden uit de groep van 9-12 jaar gingen groene eieren zoe-
ken. Henk de Nekker heeft hiervan weer hele mooie foto’s gemaakt.

Na het zoeken was het tijd om te tellen wie de meeste eieren had gevonden 
in elke groep. Tijdens het wachten was er een lekker paaskoekje met ranja 
voor de kinderen en koffie of thee voor de ouders, opa’s en oma’s.

Dit jaar hadden we maar 
liefst 2 paashazen in actie! 
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Ondertussen waren de winnaars bekend en was het tijd voor de prijsuitrei-
king. In de groep van 1-2 jaar had Ismay de meeste eieren en bij de groep 
van 3-4 jaar was het Kick. Naomi was de winnaar van de groep 5-8 jaar en 
Annelieke in de groep 9-12 jaar. Zij kregen een mooie hoofdprijs beschikbaar 
gesteld door Jumbo Bert Vis.

Alle andere kinderen kregen als beloning voor het zoeken van de Jumbo ook 
een leuk zakje met paaseitjes.
Ondanks het iets minder mooie weer, was ook dit jaar weer een gezellige 
ochtend.

Een paar kleine prijswinnaars met hun prijs en de kinderen druk met hulp 
van papa en mama aan het zoeken! 
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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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Alarmnummers:
Brandweer / Ambulance / Politie --------------------------------112
Géén spoed, wel politie --------------------------------------------0900-8844
Centrale Huisartsenpost Meppel --------------------------------0900-112 0 112
Apotheker buiten openingsuren ---------------------------------0521-518111
Servicelijn gemeente ------------------------------------------------0800- 8 650 650

Straat    Contactpersoon           Tel.
B. ten Broeckestraat Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5         514667 
Burg. Reinenstraat Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5        514667
Capellekade  Mw. Slot – Capellekade 2         517012
Capellestraat  Mw. Slot – Capellekade 2        517012
Dolderweg  Mw. G. Keizer - Tukseweg 126        524774
E. Hiddingstraat               Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5                       514667
Gedempte Turfhaven Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91              321061
H. van Steenwijckstraat Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11    512047    
H.van Swinderenstraat Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4       0612023044 
H.C. Fledderusstraat Dhr. E. Koelma – H.C. Fledderusstraat 6       510887
Houthaven  Dhr. J. v/d Maas – Houthaven 28       523513       
M. Kiersstraat   De heren Harry en Harm - M.Kiersstraat 19  851019 
N. ter Maethstraat Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13      511914
Neptunus  Mw. R.Lubbinge – Steenwijkerdiep 151       515244
Poseidon  Mw. A. Spin - Woldpoort 45          512324
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+Nijenstede Dhr. J. Meinsma – Burg. Reinenstr. 10       512609             
Woldpoort  Mw. A. Snijder - Woldpoort 11               0612358471  

CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING


