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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt dan de 2e Wijkinfo van 2017, het is inmiddels voorjaar, echter het weer laat dit
nog niet helemaal zien. Het is best koud voor de tijd van het jaar.
Inmiddels is na het vertrek van Jildau een nieuw redactielid aangeschoven om te kijken
of het wat voor hem is. We hopen natuurlijk de volgende wijkinfo hem aan u te mogen
voorstellen.
Leuk om te vertellen is dat de Jeugdcommissie weer actief is, er zijn inmiddels alweer
een paar leuke activiteiten georganiseerd; paaseieren zoeken, paasei chocolade versieren
voor de kleintjes en een workshop chocolade voor de volwassen, bij deze laatste kwamen
alleen de vrouwen uit de wijk. Er werd daarom al gesproken over dat er wellicht een keer
een leuke workshop voor mannen georganiseerd gaat worden. Dus mannen houdt de
volgende Wijkinfo’s en natuurlijk Facebook in de gaten.
Tot slot is de In de Pen weer terug, daar zijn we erg blij mee! Laten we met zn allen
proberen om deze ook in stand te houden; dus wordt je gevraagd om de pen over te
nemen en je schrijft een stukje over jezelf, vraag dan ook een opvolger, iemand die de
volgende In de Pen schrijft!

SHANGHAI

Speciaal voor al uw feestjes thuis of op de zaak!
Ook voor uw vereniging!

Anders is het aan ons om iemand te vragen, of zoals wel eens is gebeurd, meerdere
mensen te moeten vragen. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Wij maken de Wijkinfo
en dat kost ons al genoeg tijd, helemaal nu de laatste maanden de redactie gewoon niet
op volle sterkte was.
Tot slot vindt u in deze Wijkinfo de uitnodiging voor het afsluitfeest van het seizoen! Wij
hopen dat u allemaal komt !

Voor meer informatie of wilt u e.e.a. bespreken met ons,
kom gerust langs of bel ons!
Paardemarkt 4- Steenwijk - 0521 512176

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:
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FEEST AFSLUITING SEIZOEN

VAN DE BESTUURSTAFEL

Op vrijdag 26 mei 2017 sluiten we het seizoen af met een gezellig samenzijn in ons
Torennest. En natuurlijk komen we allemaal.
De kosten hiervoor zijn € 10,- per persoon en alleen voor de leden van onze
Wijkvereniging Steenwijk Noord.
U wordt tussen vijf en half zes ’s-middags verwelkomt met een kopje koffie en …..

Eind februari was onze goed bezochte ledenvergadering. We hebben samen met de
aanwezigen het afgelopen jaar doorgenomen. Verder in dit boekje leest u het verslag
van de jaarvergadering. Helaas kampt het bestuur nog steeds met een tekort aan
bestuursleden. Daardoor zijn er punten die ongewild blijven liggen.

U kunt de kosten van € 10,- per persoon in een gesloten enveloppe afgeven bij één van
de onderstaand adressen t/m vrijdag 19 mei – dit is tevens onze laatste kaartavond.

!

Vergeet alstublieft niet uw naam en adres in te vullen. !

Wat onze aandacht blijft houden, en met ons de werkgroep belangen, is: Herinrichting
Torenlanden: Er is gestart met de vervanging van nuts voorzieningen , maar er zal nog
wel wat meer overlast komen. Maar eens zal de wijk er weer piekfijn uitzien Geluid
hinder van de Meenthe : werkgroep belangen blijft, samen met de aanwonenden, zoeken
naar een oplossing. Verder, Overlast van vrachtverkeer op meerdere plekken in de wijk.
Allemaal punten waar de leefbaarheid van onze wijk mee gemoeid is.
Gelukkig krijgt de inrichting van het Torenplantsoen steeds meer vorm. Mede dankzij veel
helpende handen.
De werkgroep voor de jeugd is actief gestart met diverse activiteiten. Zo was er eind
maart een workshop chocola en staat er b.v. voor april nog het een en ander te
gebeuren.

Mijnheer /Mevrouw..........................................................................................................
Adres ...................................................................................................................
...

Bij de redactie is een nieuwe collega aangeschoven, we hopen dat hij zijn plek daar vindt!
Elly van der Maas, secretaris

komt met ......................personen naar de feestavond op 26 mei.
bijgesloten: € ..........
Inleveradres: dhr. Kipping, Burg. H.G. Reinenstraat 5, Steenwijk
OF
inleveradres: dhr. W. Hoogma, H. van Swinderenstraat 3, Steenwijk
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De Goede Lijstenmaker
De Goede Lijstenmaker
goed in - lijsten
goed ingiclée's
- lijsten
posters
giclée's
ophangsystemen
posters
kunstkaarten
ophangsystemen

Woldpromenade 6
8331 JG Steenwijk
Woldpromenade
tel. 0521-5112476
8331 JG Steenwijk
info@degoedelijstenmaker.nl
tel. 0521-511247
www.degoedelijstenmaker.nl
info@degoedelijstenmaker.nl
www.degoedelijstenmaker.nl

kunstkaarten

VOORUITBLIK 2017
De gehele wijk Steenwijk Noord ziet verschuivingen in zijn bewoners. Mensen die vaak
tientallen jaren in de wijk wonen verlaten hun stek en vaak komt er een veel jongere
generatie voor terug. Dat geeft verandering in de samenstelling en de gewoontes. We
hopen dat 1 ding niet veranderd en dat is goed nabuurschap en goede gemeenschapszin.
Grote impact zal de herinrichting van de Torenlanden hebben op de daagse gang van
natuurlijk de inwoners van de Torenlanden maar zal ook zeker de andere wijkdelen niet
altijd ongemoeid laten door onder andere omgeleid verkeer. Als wijkvereniging willen
graag verbinden door het aanbieden van activiteiten en door te mee te kijken naar zaken
die leefbaarheid ten goede komen. Voor zowel de activiteiten, zoals kaarten, bingo,
koffiedrinken, infoavonden en jeugd, als belangen zijn extra handen uit de mouwen en
meedenkende hoofden nodig.
Ook bestuur en redactie zijn versterking nodig om alles in banen te leiden en de info bij
u op de mat te krijgen. Versterking omdat een aantal personen nu of binnen jaar gaan
stoppen in hun functie. We hopen dat er mensen zijn die iets hebben waar hun sterke
kant ligt en binnen alle mogelijkheden die er zijn zich sterk willen maken. Hoe meer
handen, hoe kleiner de last. Soms hoeft dat maar een dagdeel per maand te zijn. Of op
andere basis door 1 activiteit per jaar te organiseren.
We hopen op een goed 30e verenigingsjaar.
Namens het bestuur
Albertine de Jonge, Voorzitter
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OPEN DAG DYKA 60 JAAR

WIJKAGENDA 2017 - 2018
2017					
25
01
08
15
22
29
06
13

aug.
sep. 		
sep. 		
sep.
sep.
sep. 		
okt.
okt.

2018

Kaarten
		
Kaarten		
Kaarten
Kaarten 			
Kaarten
Kaarten
Kaarten
Bingo

Dus bent u familie of een bekende van iemand die bij de Dyka werkt, wees welkom!

KIES UW STRAATVERLICHTING

De overige data van 2017 en de data van 2018 volgen in de volgende Wijkinfo.

JEUGDAGENDA + JEUGDCOMISSIE
31 mei 		
7 oktober
13 december

Op zaterdag 20 mei is er een Open Dag op de Productievestiging van de Dyka in
Steenwijk.
Deze dag is voor familie, vrienden, bekenden en omwonenden.
Deze dag begint om 9.30 ( check check ?) uur.
De toegangsdeuren sluiten om 14.00 en rond 16.00 is deze dag ten einde.

In verband met de renovatie van de straten, riolering en verlichting in de wijk de
Torenlanden is er in de straten, ten Broeckestraat Fledderusstraat Steenwijckstraat
proefverlichting geplaatst. Uit deze drie opstellingen kan de verlichting gekozen worden.
Loop eens op een avond door deze straten en ervaar welke je het mooiste, beste en het
meest geschikt oid vindt.
Opmerkingen graag naar belangen@steenwijknoord.nl.

Kinder bingo
Bowlen
Kerst knutsel

Een officieel keuze moment komt nog! Meer informatie volgt!

PROEFBESTRATING!
Zoals jullie wellicht gezien hebben, is er
vandaag in de B.ten Broeckestraat op de
Torenlanden 3 soorten proefbestrating
gelegd. De soorten zijn: grijs, antractief
grof en antraciet fijn. Loop maar eens
door de straat en kijk maar eens welke je
mooi vindt!
We krijgen nog bericht van de gemeente
over hoe en wat met betrekking tot het
kiezen van de voorkeuren en dergelijke!
Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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EIGENWIJKS in Steenwijk Noord
Een nieuwe rubriek in de Wijk Info, als start van een vervolgverhaal over onze wijk.
Wat is Eigenwijks? Dat zijn we eigenlijk zelf. Want wij leven, wonen en werken op onze
eigen wijze in deze wijk. Kennen we elkaar? Weten we wat er speelt? Wat er nodig is
nu de samenleving verandert, ouderen langer thuis blijven wonen, we meer op elkaar
aangewezen zijn en de buurt en de wijk een steeds belangrijker rol vervult. Voor jong
en oud. In onze wijk is er een flink aantal organisaties, van de school tot supermarkten.
Van zorgorganisaties tot de wijkagent en van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland,
Autistart en Frion tot Nijenstede/Noorderboog. Zou het mogelijk zijn wijkbewoners –
personen en organisaties – meer met elkaar te verbinden?
Om daar achter te komen is een werkgroepje gevormd, bestaande uit Albertine de
Jonge (bestuur Wijkvereniging), Henk van der Meer (Timpaan-Welzijn) en Anjo Geluk
(werkgroep Belangen/Wijkvereniging).
Op de koffie
Om te beginnen zijn we bij alle organisaties in de wijk op de koffie gegaan. Om kennis te
maken en te verkennen wat ze voor de wijk zouden kunnen betekenen en omgekeerd
wat zij van de wijkbewoners nodig hebben, ‘‘vraag en aanbod’’ dus. Dit rondje door de
wijk leverde heel veel informatie op en nog belangrijker, enthousiaste reacties, ideeën
en ook alvast concrete plannen. Zoals de inloopochtend in het Torennest op de derde
woensdagmorgen van de maand: koffie met een informatief praatje.
De tweede stap was een inspiratiemiddag in het Torennest met de vertegenwoordigers
van de organisaties. Ook weer een kennismaking, maar vooral een nadere uitwerking
van ‘wat kunnen wij voor de wijk betekenen’ en ‘wat kan deze wijk, - wat kunnen de
wijkbewoners - voor ons doen’. Over en weer! De deuren zijn open gezet, contacten
gelegd en we weten elkaar te vinden.










• 
•
•
•
•
•
•
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Wordt vervolgd!
De vraag waarmee we van start gingen kan volmondig met ‘ja’ beantwoord worden.
En nu: aan de slag voor en vooral samen met u, de wijkbewoners. Er zijn al initiatieven
gestart. Die lopen niet altijd en allemaal via ons, maar zullen wel zoveel mogelijk via de
Wijkvereniging aangekondigd worden. Houd Eigenwijks dus in de gaten! Ideeën, tips
en plannen zijn welkom. We zijn te bereiken via e-mail: bestuur@steenwijknoord.nl of
belangen@steenwijknoord.nl
Wordt vervolgd dus!
Albertine de Jonge, Henk van der Meer en Anjo Geluk-Bleumink.
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Jaar vergadering Wijkvereniging Noord
donderdag 25 februari 2017
Aanwezig van het bestuur 5 personen en 29 leden hebben gehoor gegeven aan de
uitnodiging.

= Laden en lossen op de gedempte Turfhaven: Geeft veel overlast bij de bewoners.
Woningen en garages zijn vaak niet bereikbaar.
Werkgroep Belangen geeft aan dat dit probleem bij de bestemmingplannen van het
terrein De Goude Engel steeds weer wordt genoemd.
Sluiting Voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen.

Opening. De voorzitter heet een ieder welkom. De meeste stukken voor deze vergadering
zijn gepubliceerd in de wijkinfo van febr. 2017. De notulen van de leden vergadering van
2016 en de jaarrekeningen van de penningmeester worden rondgedeeld.

Tijd voor een kopje koffie. Vervolgens vertelt Kobie Storm ons e.e.a. over de geschiedenis
van de touwslagerij- activiteiten in Steenwijk. Met de mooie beelden erbij was dat erg
boeiend.

De financiële zaken. De penningmeester geeft een korte toelichting. Enkele posten vallen
minder uit dan begroot. De oorzaak is het teruglopend aantal deelnemers.
Vervolgens doet de heer van Dijk, namens kascommissie, verslag. Ze heeft geen
onrechtmatigheden kunnen bespeuren. De jaarrekening 2016 wordt dus goedgekeurd.
Applaus voor de penningmeester. Voor de nieuwe kascommissie stelt mevr. V.d. Vegt zich
beschikbaar. Samen met dhr. Heerschop vormen ze de kascommissie voor 2018.
De penningmeester geeft hierna een toelichting op de begroting 2016.
De aanwezige ledend danken met applaus onze penningmeester.

Elly van der Maas, secr.

Bestuur: Volgens rooster zijn de penningmeester Martien van Luinen en het bestuurslid
Lefert Roo aftredend. ER hebben zich geen tegen kandidaten gemeld. Martien Van Luinen
geeft aan dat hij zijn werkzaamheden op dezelfde voet als tot nu toe wil blijven doen.
Ook Lefert Roo is bereid een volgende periode te blijven. Onze voorzitter Albertine de
Jong geeft aan dat zij, gezien persoonlijke omstandigheden, per jaar bekijkt wat haar
mogelijkheden zijn. Het bestuur heeft de heer Lesley van de Zweerde bereid gevonden de
functie van vicevoorzitter op zich te nemen.
Op de vraag aan de leden wat zij van het een en ander vinden volgt een instemmend
applaus waarmee het bestuur dus de goedkeuring van de leden heeft.
Rondvraag;
Opmerking: Een van de leden merkt het volgende op: Het is jammer en onaanvaardbaar
dat de uitnodiging voor deze vergadering niet tijdig bij alle leden is bezorgt. De voorzitter
antwoord hierop dat door privé omstandigheden bij leden van de redactie de wijkinfo
van december niet is uitgegeven. Gelukkig is de wijkinfo van februari bij de meeste leden
wel op tijd in de bus gekomen.
= Is er geen Wijk App? Neen er zijn wel enkele buurt (straten) App’s.

Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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HOUTVERSNIPPERAAR VERSTOORT

SHANGHAI

Speciaal voor al uw feestjes thuis of op de zaak!
Ook voor uw vereniging!

Dit stond in de Steenwijker Courant van 5 april. Hierbij stond ook vermeld dat dit
versnipperde hout bestemd zou zijn voor de Biomassacentrale. Hierbij kan een vraag
teken worden gesteld. Wel is het zo dat de werkzaamheden van de shredder (hakselaar)
aan de Dolderweg 21 zonder een gemeentelijke vergunning worden verricht. Bij de
gemeente ligt een (afgedwongen) vergunningsaanvraag, maar deze is echter niet
compleet.

Voor meer informatie of wilt u e.e.a. bespreken met ons,
kom gerust langs of bel ons!
Paardemarkt 4- Steenwijk - 0521 512176

Zoals ons (Dirk van der Wedden en Piet Brinksma) op 3 april in gesprek met de juriste van
de afdeling Handhaving bleek: het proces inzake Hellinga loopt nog. In de toegevoegde
bijlage van 4 april vindt u nadere gegevens omtrent een actie voor deze zienswijze
(bezwaar).
Voor de werkgroep Belangen kunt u nadere reactie melden en info verkrijgen via
e-mail van Piet Brinksma: belangen@steenwijknoord.nl. Of telefonisch op nummer
0521 524993. De genoemde bijlage van 4 april zal ook voor nadere intekening op de
bijeenkomsten in het Torennest liggen.
De verdere zaken die bij de werkgroep Belangen in behandeling zijn:
• Revisie plan Torenlanden.
• Het Torenplantsoen: hiervoor willen we nog graag vernemen welke wijkbewoner
belangstelling voor een wijktuintje heeft. De uitgifte hiervan en de tuintjes voor
leerlingen van school B willen wij voor half mei afwikkelen.
• Voor de brug Nijenstede en de touwbaan liggen er voorstellen ter goedkeuring.
• Voor de drie onder één kapwoning (Matth. Kiersstraat) is na het indienen door ons
de zienswijze aangepast en is er een overeenkomst met voorwaarden getekend door
de gemeente en het bestuur van de wijkvereniging. Dit houdt in dat de realisatie voor
eind 2017 moet zijn geschied en dat wij bij de verdere ontwikkeling betrokken blijven.
• We blijven in overleg met de gemeente betrokken bij de plannen van Woonconcept
voor appartementen op de locatie van voorheen De Gouden Engel in samenhang met
het rotondeplein.
Ook de verdere plannen voor het Steenwijkerdiep hebben onze aandacht.
Voor wat betreft Ramswoerthe kunnen wij u melden dat er een nieuw bruggetje
komt, waarvan de tekening ter goedkeuring ligt bij de gemeente. Zodra er nieuwe
ontwikkelingen zijn, houden wij u via de WI of flyer op de hoogte.
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UITSLAG PUZZEL WI

BRIEF VAN HELLINGA

De oplossing van de puzzel van de Wijkinfo van februari is: AGENTSCHAP

Steenwijk, 4 april 2017

heeft dit keer de prijs gewonnen. Van harte gefeliciteerd!
U ontvangt binnenkort uw prijsje!

Wellicht heeft u in de afgelopen maanden ook overlast ondervonden van het vermalen
van hout en pallets op het terrein van Hellinga, Dolderweg 21. Diverse mensen hebben
er bij de Gemeente Steenwijkerland over geklaagd. De Gemeente heeft een illegale
situatie geconstateerd, maar moet de firma de gelegenheid bieden deze situatie legaal te
maken. Om deze reden heeft de firma Hellinga een vergunningsaanvraag bij de gemeente
ingediend. Een aantal mensen heeft contact gelegd met de Gemeente, teneinde tijdig
een zienswijze (= bezwaar) te kunnen indienen. Naast de geluidsoverlast speelt ook stof
en mogelijk chemische verontreiniging een rol. De heer Martin Menger en Dirk van der
Wedden hebben de bereidheid uitgesproken dit voor Poseidon, respectievelijk Neptunus te
coördineren. De heer Piet Brinksma vertegenwoordigt de belangen van de wijk Steenwijk
Noord.
Indien u vindt dat zij ook namens u mogen spreken over genoemde situatie wilt u dan uw
naam, email en telefoon hieronder vermelden.

			

Jolanda van Steenbergen

Naam

Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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Telefoonnummer
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KAARTUITSLAGEN
Vrijdag 6 januari 2017
KLAVERJASSEN
1e
2e
3e
4e
5e
p.p.
vrijdag 20 januari 2017
KLAVERJASSEN
1e
2e
3e
4e
5e
p.p.

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Dhr.

Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Drent
de Bruin
Onderweegs
Hoogma
Ebink
Madhuizen

5780
5385
5276
5246
5114
3451

Onderweegs
Kipping
Schipper
Haas
Settels
Ebink

5550
5422
5185
5111
5084
3702

vrijdag 27 januari 2017
KLAVERJASSEN
1e
2e
3e
4e
p.p.

Mevr.
Dhr
Dhr.
Mevr.
Mevr.

Bakker
Hoogma
de Bruin
Schutte
Settels

5693
5641
5231
5149
3121

3 februari 2017
KLAVERJASSEN
1e
2e
3e
4e
5e
p.p.

Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.

Pieters
Hoogma
Bakker
Settels
Kipping
Madhuizen

5369
5256
5185
5096
5019
3723

vrijdag 17 februari 2017
KLAVERJASSEN
1e
2e
3e
4e
5e

Dhr.
Mevr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.

Drent
Onderweegs
Kipping
Settels
Schapelhouman

5593
5572
5400
5219
3244

vrijdag 17 maart 2017
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JOKEREN
1e Mevr.

p.p. Mevr.

JOKEREN
1e Mevr.

p.p. Mevr.

JOKEREN
1e Mevr.

KLAVERJASSEN
1e
2e
3e
4e
5e
p.p.

Dhr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.

Haas
Bakker
Hoogma
Schipper
Ebink
Luinen

5301
5231
5155
4992
4877
3751

vrijdag 24 maart 2017
KLAVERJASSEN
1e
2e
3e
p.p.

Dhr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.

Haas
Drent
Ebink
Ebink

5434
5311
5061
5029

vrijdag 31 maart 2017
KLAVERJASSEN
1e
2e
3e
4e
p.p.

Mevr.
Mevr.
Dhr.
Dhr.
Mevr.

Ykema
Bakker
Pieters
Ebink
Lubbinge

5675
5635
5387
5345
3516

JOKEREN
1e Mevr.

p.p. Mevr.
JOKEREN
1e

Mevr.

p.p. Mevr.

JOKEREN
1e Mevr.

p.p. Mevr.

p.p. Mevr.

JOKEREN
1e Mevr.

BERICHTJE VAN DE PENNINGMEESTER
Beste leden en donateurs.

p.p.

Dhr.

JOKEREN
1e Mevr.

p.p. Mevr.

In mei willen we de incasso voor de wijkvereniging draaien.
Mocht u eind mei nog geen incasso aan de wijkvereniging hebben ontvangen,
maakt u dan svp zelf de betaling aan ons over, of betaal aan de contactpersoon van uw
straat.
Ons bankrekening nummer staat in de wijkinfo.
Vriendelijke groet
Martien van Luinen
Penningmeester.
21
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INLOOPOCHTEND
tijdens de wekelijkse koffieochtend
“Inloop ’t Torennest”
Woensdag 31 mei van
10:00-11:30 uur, inloopochtend
in Steenwijk-Noord
Matthijs Kiersstraat 11, Steenwijk
Iedere laatste woensdag van de maand is ‘Inloop ‘t Torennest, geopend van 10:00-11:30
uur. U kunt hier terecht voor een lekker en actief bakje koffie en een praatje met andere
buurtbewoners en zorgverleners. Verder kunt u al uw vragen stellen rondom zorg en
welzijn, maar ook over mantelzorg en dagbesteding.
Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland bestaat uit
diverse partners, we vertellen u graag wat we
doen en welke organisaties allemaal betrokken
zijn. U bent van harte welkom!
Tevens is deze woensdag 31 mei de laatste
koffie ochtend van dit winterseizoen.

Voor iedere leeftijd
verrassend veel voordeel en gemak!

Bent u
al lid?

T (0521) 53 98 93
E leden@zorggroep-onl.nl
Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk
erdeel van
ond

www.uwledenvereniging.nl
Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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PUZZEL
PUZZEL
PUZZEL

Salon Trudy
Salon
Trudy
Praktijk voor

Natuurlijke geneeswijze
Praktijk voor
en Pedicure
behandelingen
Natuurlijke geneeswijze
en Pedicure behandelingen

Vector Bodyscan,
Vector Bodyscan,
Kinesiologie,
Nei
Kinesiologie, Nei
Neuro
emotionele
therapie,
Neuro
emotionele therapie,
Reiki
Reiki
Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5

Trudy
van
Heuvel
8331
KKden
Steenwijk
H. van Tel:0651383445
Steenwijckstraat 5
8331ook
KKs’avonds
Steenwijk
Tel:0651383445
ook sʼavonds
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AUTO
GELUKKIG
ONBEDACHTZAAM
BEDROEVEND GIETEN
OVERWERK
AUTO
GELUKKIG
BEJAARD
HEKS
ROER ONBEDACHTZAAM
BESLISSEN
HOEN
SCHIK OVERWERK
BEDROEVEND
GIETEN
BEWUST
HOES
SIMPLEXROER
BEJAARD
HEKS
BUMA
HYPOTHEEKAKTE SLOKDARM
BESLISSEN
HOEN
DOSEREN
INFRAROOD
SOEPEL SCHIK
BEWUST
HOES
ELKEEN
LANS
WREED SIMPLEX
EMELT
LOSLIPPIGHEID
ZAGEN SLOKDARM
BUMA
HYPOTHEEKAKTE
GALMEN
LUCHTAANVAL
ZENUWARTS

DOSEREN
INFRAROOD
SOEPEL
ELKEEN
LANS
Maak de puzzel, de
overgebleven lettersWREED
vormen een oplossing!
Maak
de
puzzel,
de
overgebleven
letters
vormen
een
oplossing!
EMELT
LOSLIPPIGHEID
ZAGEN
Mail deze met uw adresgegevens naar redactie@steenwijknoord.nl
Mail deze met uw adresgegevens naar redactie@steenwijknoord.nl of gooi de oplossing
of gooi de oplossing
in de bus bij Maaike
Jansen aan de Matthijs
GALMEN
LUCHTAANVAL
ZENUWARTS
in de bus bij Maaike Jansen aan de Matthijs Kiersstraat
12 en maak kans op een prijsje!
Kiersstraat 12 en maak kans op een prijsje!
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Mail deze met uw adresgegevens naar redactie@steenwijknoord

IN DE PEN
Ik ben Jurriaan, 30 jaar en woon nu bijna 4 jaar met mijn vriendin Jaimie in Steenwijk.
Beide zijn 100% ‘import Steenwiekers’ zoals men hier zegt, wij komen niet uit de buurt
en hadden ook geen kennissen of familie in Steenwijk. Hoe kom je hier dan verzeild..?
Aangezien ik van origine uit een dorpje nabij Leeuwarden kom, een vaste baan heb in
Sneek en Jaimie uit Zwolle komt, zijn we opzoek gegaan naar een wat grotere woonplaats
overal tussenin: Steenwijk!
Na een paar keer door Steenwijk te hebben gereden om de sfeer te proeven en Funda
binnenste buiten te hebben gekeerd, vonden wij onze ideale woning aan de Burg. H.G.
Reinenstraat. Althans, het plekje is perfect, de woning was dit verre van.. Vanaf dag 1 is de
complete woning gestript tot op de water- en gasleidingen aan toe. Dit laatste bleek maar
goed ook, want bij het uitgraven van de bijkeukenvloer kwam de gasleiding naar de schuur
boven, welke compleet gatenkaas bleek te zijn. Linke boel! Het enige degelijke bleek helaas
het behang te zijn, dat wilde met geen mogelijkheid van de wanden af.. (het stucwerk
daarentegen wel). Ondertussen is de woning van binnen compleet gemoderniseerd en
wonen we met veel plezier in Steenwijk. Met uitzicht op de toren, het gemak van een stad
maar met de rust van een dorp. Heerlijk! In het dagelijks leven werk ik als Scheepsbouwkundig
Ingenieur bij Vripack te Sneek. Dit is een architectenbureau voor de jachtbouw waar wij
custom build (mega)jachten ontwerpen. Van kleintjes van 15 meter tot de grote jongens
van 100 meter. Kort gezegd ben ik degene die verantwoordelijk is voor het feit dat de
juiste kant boven drijft zodra het jacht te water gaat :) . Veel verantwoordelijkheid, maar
elke keer weer een technische uitdaging met de ontwerpen van vandaag de dag!In mijn
vrije tijd klus ik graag aan mijn Volkswagen Kever uit 1970. Zelf gerestaureerd en in prima
staat. Jullie hebben mij vast wel eens slingerend door de straten zien gaan (of gehoord),
want ja, hij is erg laag en de kuilen in de straten diep! Verder houden wij van gezelligheid,
zo hebben wij samen met de overburen de 1e straat BBQ ooit georganiseerd wat een groot
succes was. Dit jaar maar weer! We komen elkaar vast een keer tegen in onze mooie wijk!















OPROEP OPROEP OPROEP!
Door omstandigheden kon de volgende In de Pen schrijver dit helaas niet doen. Wie
wil de volgende In de Pen schrijven? Als er niemand is, dan denk ik dat we vanuit de
redactie besluiten deze vaste rubriek niet meer in de Wijkinfo te zetten.
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PAASEIEREN ZOEKEN 1E PAASDAG

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!

Op zondag 16 april was het zover. Alle kinderen en kleinkinderen van de buurt mochten
paaseieren zoeken.
Alhoewel er slecht weer was voorspeld. Was het gelukkig droog.
Ik heb het aantal kinderen niet precies geteld. Maar de opkomst was groot. En ik schat
rond de 50 kinderen van klein tot groot.
Dit jaar hebben we voor het eerst het speeltuintje erbij gebruikt voor de grotere
kinderen. En dit is goed bevallen. Zo is er meer ruimte voor alle kinderen om de eieren te
zoeken.
Alle kinderen hebben goed hun best gedaan. Want Alle eieren zijn weer gevonden.
Gelukkig maar anders moesten wij ze allemaal weer opzoeken ;)
We hebben allemaal blije gezichten gezien.
Dus de kinderen en ook de ouders hebben zich vermaakt.
Lotte, Jarno, Faye, Jesse en Ninke hebben het zo goed hun best gedaan dat ze een mooie
en lekkere paashaas hebben gewonnen.
Voor alle andere kinderen waren er nog lekker zakjes met paaseitjes.
Deze geslaagde ochtend is mede mogelijk gemaakt door de Jumbo die al dit lekkers heeft
gesponsord.
En natuurlijk onze mooie paashaas!
Allemaal heel erg bedankt voor jullie komst.
En we hopen tot volgend jaar.
Sanne van der Linde
Namens de jeugdcommissie.

27
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FIETSSEIZOEN
Vanaf eerste week mei beginnen we weer met fietsen op de dinsdagmiddag. We
verzamelen om 13.30 uur bij ons Wijkgebouw ‘t Torennest. Wees welkom om
gezellig mee te fietsen. Opgeven is niet nodig! Vragen ? Bel Hermien Holterman:
(0521-51 20 47) of Grietje de Lange ( 0521- 51 31 74)

1e INLOOPOCHTEND MANTELZORGNETWERK
STEENWIJKERLAND







Accountancy
Fiscale Zaken
Financiële administratie
Salarisadministratie
Bedrijfsadvisering
Bezoekadres
Kornputsingel 48, Steenwijk
Correspondentieadres
Postbus 220, 8330 AE Steenwijk

Woensdag 26 april was er de eerste inloopbijeenkomst in t Torennest in onze
wijk. Een bijeenkomst georganiseerd door de wijkvereniging in samenwerking met
Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland.
Met koffie die werd verzorgd door Gezina Pieters. Diverse netwerkpartners waren
aanwezig; Buurtzorg, Auti-start, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, AIC, bewindvoerder en
Zorggroep Noorderboog.
En al tijdens een rondje voorstellen kwam er van alles langs in gesprek met elkaar.
Bijvoorbeeld de vraag of je als buren verplicht kunt worden om elkaar te helpen,
bijvoorbeeld met het verzorgen van een broodmaaltijd.
(Niks kan verplicht worden, echter de vraag naar mogelijkheden binnen het eigen
“netwerk” wordt wel gesteld.) Maar ook werd er aangeboden om bijvoorbeeld Trend
te benaderen als er een klusje is te doen, zoals een boodschapje doen of het vegen van
de stoep bij sneeuw. Verder werd er info gedeeld over de subsidieregeling Lang Zult U
Wonen, over de subsidiemogelijkheid op aanpassingen in de woning voor iedereen die
ouder is dan 60 jaar.
Wilt u hier meer over wil weten:
https://www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Subsidies/Stimuleringsregeling_Lang_zult_u_
wonen_in_Steenwijkerland
Al met al een gezellig en informatief koffie uurtje. De volgende keer is woensdag 31 mei,
ook dan is iedereen weer van harte welkom!
Paula Bierma, coördinator Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Telefoon 0521 51 24 93
info@doornbosaccountants.nl

www.doornbosaccountants.nl
28
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WORKSHOP PAASEIEREN VERSIEREN
MET DE JEUGD
Met een opkomst van wel 35 kinderen gingen we op woensdagmiddag 29 maart een
chocolade ei versieren. De dames van Sjocolade uit Meppel hebben de middag verzorgd.
Op tafel stonden allerlei lekkere versiersels en met vloeibare chocolade kon dit op het
ei geplakt worden. Het ene kind maakt er een overdadig paasei van een ander kind ging
heel precies te werk en maakte er een prachtig ei van. Zo maakte iedereen zijn/haar
eigen creatie.
Nadat het ei prachtig versierd was mocht iedereen het ei feestelijk inpakken met
cellofaan, strikjes en lintjes. Na een uurtje ging iedereen tevreden met ook nog een
plastic beker voorzien van eigen naam weer naar huis. We kijken terug op een gezellige,
drukke middag.

OPROEP OPROEP OPROEP
Wegens uitval van een aantal personen door ziekte e.d.:

COLLECTANTEN GEZOCHT VOOR HET LONGFONDS
VOOR DE WEEK VAN 8 t/m 13 MEI AANSTAANDE
Heeft u ergens nog een uurtje (of wellicht 2 x een uurtje )over om even een rondje in uw
eigen straat ( bijvoorbeeld) te collecteren?
U loopt met een collectebus, die veilig gesloten is met een sleutel en niet zomaar open
gemaakt kan worden door kwaadwilligen.
Interesse en/of vragen ?

Neem dan contact op met:
Mevrouw Ans Reijenga – Nijkamp,
Mr. Zigher ter Steghestraat 30, Tel: 05 21- 515114 of 06-20 96 66 59
Zij is uw bijvoorbaat zeker dankbaar!

EVEN VOORSTELLEN
Ik ben Sanne van der Linde en sinds ongeveer begin dit jaar zit ik bij de jeugdcommissie.
Omdat het toch wel erg zonde was als er niks meer georganiseerd werd voor de kinderen.
Ik ben getrouwd met Jan van der Linde en samen hebben wij 4 kinderen, Duco, Lucas,
Elin en Ivo.
Sinds ongeveer 5 jaar wonen wij hier met veel plezier op de Torenlanden. Na inmiddels
meegeholpen te hebben met meerdere activiteiten kan ik zeggen dat het harstikke leuk
is. En ik dit met veel plezier doe voor alle kinderen hier in het mooie Steenwijk Noord.
Groetjes, Sanne van der Linde
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Machinefabriek Bos
Steenwijk
Machinefabriek Bos
Steenwijk
Draai- en freeswerk

Loodsen en hallen
Stalen trappen
Balkonhekken
Loodsen
en hallen
Sierhekken
Stalen
trappen
Smeedwerk

Machinebouw
Draaien freeswerk
Onderhoud
en reparatie
Machinebouw
Leverancier
van boegschroeven
Onderhoud en reparatie
Reparatie van boegschroeven
Leverancier van boegschroeven
Diverse scheepsreparaties

Balkonhekken
Sierhekken
Smeedwerk

IJZERSTERK
IJZERSTERK
IN STAALWERK

Reparatie van boegschroeven
Diverse scheepsreparaties

IN STAALWERK
Ti-Jo Constructie

Machinefabriek Bos
Lange
Baan
5A, 8331
Machinefabriek
Bos LW Steenwijk
Tel.8331
0521LW- 321
700
Lange Baan 5A,
Steenwijk

Lange BaanTi-Jo
5, 8331
LW Steenwijk
Constructie
Tel.
0521
514
678
Lange Baan 5, 8331 LW
Steenwijk
Tel. 0521 - 514 678

Tel. 0521 - 321 700

WORKSHOP CHOCOLADE
VOOR VOLWASSEN 21 april
Vrijdag avond 21 april was er chocolade versieren voor volwassenen.
Maar liefst 25 vrouwen hadden zich opgegeven voor deze leuke activiteit.
We werden verwelkomt door koffie/thee en lekkere stukjes cake, arretjescake, bonbons
en chocolaatjes. Om half 8 mocht dan eindelijk het versieren beginnen. We kregen
allemaal witte, pure en melk flikken. Op de tafel stonden allemaal lekkere een mooie
versiersels om erop te lijmen met gesmolten chocolade. De mooiste creaties heb ik
voorbij zien komen. Iedereen was erg ge concentreerd bezig. Ondertussen werden er
tussen de vrouwen lekker gekletst.
Toen de chocolade was versierd kon het inpakken beginnen. Hierbij kon je een mooie
strik maken van linten. Deze waren er in allerlei kleuren en maten. Dit alles is mede
mogelijk gemaakt door Sjocolade.nl uit Meppel. Ze hebben 2 mooie workshops verzorgd
voor ons voor groot en klein.
We kijken terug op een zeer geslaagde avond.
Hier is in ieder geval de chocolade allemaal al opgegeten.
Wie weet tot de volgende keer! Misschien organiseren we dan ook iets leuks voor alle
heren uit de buurt?
Sanne van der Linde ( jeugdcommissie)

ONGEDIERTEBESTRIJDING
ONGEDIERTEBESTRIJDING
UW PARTNER IN HYGIËNE: ADVISERING

UW
PARTNER
IN HYGIËNE: ADVISERING
WERING
EN BESTRIJDING
WERING
EN
BESTRIJDING
Tevens uw
specialist
in HOUTWORM
en BOKTOR
bestrijding!
Tevens
uw specialist
in HOUTWORM
en BOKTOR bestrijding!
Wij zijn een allround gecertificeerd bedrijf
WESPENOVERLAST 24 UUR SERVICE

Wij zijn een allround gecertificeerd bedrijf
Tel. 0521 52 10 15 • www.vermincontrol.nl
WESPENOVERLAST
24 UUR SERVICE
Tel. 0521 52 10 15 •31www.vermincontrol.nl
Vermin Control.indd 1
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GEDICHT G. HAHN

CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING
Straat
B. ten Broeckestraat
Burg. Reinenstraat
Capellekade
Capellestraat
Dolderweg
E. Hiddingstraat
Gedempte Turfhaven
H. van Steenwijckstraat
H.van Swinderenstraat
H.C. Fledderusstraat
Houthaven
M. Kiersstraat
N. ter Maethstraat
Neptunus
Poseidon
Produktieweg
Stationsbuurt
Steenwijkerdiep (even)
Steenwijkerdiep
Tukseweg (t/m brug)
Tukseweg (vanaf brug)
Tuttelstraat
Z. ter Steghestraat
Buitenleden+Nijenstede
Woldpoort

Contactpersoon
Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5
Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5
Mw. Slot – Capellekade 2
Mw. Slot – Capellekade 2
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5
Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91
Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11
Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4
Dhr. E. Koelma – H.C. Fledderusstraat 6
Dhr. J. v/d Maas – Houthaven 28
De heren Harry en Harm - M.Kiersstraat 19
Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13
Mw. R.Lubbinge – Steenwijkerdiep 151
Mw. A. Spin - Woldpoort 45
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Mw. Spreen – Krimweg 2
Dhr. Elschot – Steenwijkerdiep 80
Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91
Mw. T. Kuiper – Tukseweg 116
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Mw. G. Schutte – Tuttelstraat 6
Mw. Holterman - Trinks – Prinsenhoven 38
Dhr. J. Meinsma – Burg. Reinenstr. 10
Mw. A. Snijder - Woldpoort 11

Tel.
514667
514667
517012
517012
524774
514667
321061
512047
0612023044
510887
523513
851019
511914
515244
512324
524774
512024
519049
321061
518529
524774
517432
512047
512609
0612358471

Alarmnummers:
Brandweer / Ambulance / Politie
Géén spoed, wel politie 		
Centrale Huisartsenpost Meppel
Apotheker buiten openingsuren
Servicelijn gemeente 		
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112
0900-8844
0900-112 0 112
0521-518111
0800- 8 650 650
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communicatie
drukkerij
print
belettering
websites
Woldmeentherand 3 | 8332 JE Steenwijk
(0521) 52 44 55 | info@bijzonderdruk.nl

www.bijzonderdruk.nl
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