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Graag kennisnemen
van de bestuurstafel,
bevat belangrijke informatie
ivm voortbestaan Wijkvereniging.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
MET BELANGRIJKE MEDEDELING!!!
Een heleboel vrijwilligers op verschillende functies hebben jaren samen de
schouders eronder gezet.
Maar hebben afgelopen jaar hebben een aantal helaas om diverse redenen
afscheid moeten nemen. Per januari geld ook dat ook 3 personen, Lesley van de
Zweerde, Gerlof Schaap en Albertine de Jonge, van het bestuur afscheid nemen.
Een ieder om zijn eigen reden. Lefert Roo blijft dan als enig actief bestuurslid over
en Martien van Luinen als penningmeester, zeer gewaardeerd, maar die verder
niet actief is. De vacatures voor 1 of 2 bestuursleden staan al lang open.

We hebben als bestuur daarop gezegd dat we nog eenmaal
een oproep doen met als sluitingsdatum 31 december 2018.
Lefert en Martien hebben daarop de conclusie getrokken dat als er per
Nieuwjaarsdag niet minimaal 3 nieuwe aanmeldingen zijn ook zij een punt zullen
zetten achter hun bestuursfunctie.

Kortom bij geen aanmeldingen op uiterlijk 31 december 2018 is er per
algemene ledenvergadering van 18 januari 2019 geen bestuur meer en
zal het huidige bestuur voorstellen tot opheffen van de vereniging.
We hebben nieuwe mensen nodig die onze vereniging samen op weg gaan
leiden. Om de vereniging te behouden is de eerste noodzaak natuurlijk het
bestuur. Maar om aan de doelen, zoals ook genoemd in onze statuten, van onze
vereniging invulling te geven hebben we ook redactie, belangen behartigers en
wijkcontactpersonen nodig. We hopen op veel aanmeldingen want u wilt graag
dat uw belangen worden behartigd, kunt gaan kaarten, lekker fietsen, Bingo!!,
knutselen voor kids of voor volwassenen, koffiedrinken, schaatsen in Thialf, het
verslagje lezen in de Wijkinfo, uitgenodigd worden via een flyer, samenkomen
in ons wijkgebouw en van alles wat nu niet wordt opgenoemd maar wel voor u
wordt georganiseerd!

Want Vele Handen Maken Licht Werk
Vriendelijke groet, Het Bestuur
Wijkinfo STEENWIJK NOORD

2

VACATURE BESTUURSLEDEN
VOOR ALLE VACATURES GELD SLUITINGSDATUM VAN 31 DECEMBER 2018!!
Minimaal 3, Liefst meer!
Waaronder een voorzitter en secretaris
Wat doe je?
• Mail om intern om dingen kort te sluiten. Naar buiten toe om andere partijen,
oa gemeente, Sociaal werk De Kop, andere wijkverenigingen of groepen, te
benaderen of zij benaderen ons
• Telefoontje plegen, of appen, met name onderling om dingen af te stemmen.
• Vergaderingen, als bestuur vergaderen met ook inloop voor belangen, redactie,
jeugd of andere partijen. Extern vergaderen met andere partijen.
• Contact intern en extern onderhouden op diverse hierboven genoemde
manieren.
Je bent in basis verantwoordelijk dat de vereniging kan functioneren. Dat
iedereen mee kan doen binnen en buiten de vereniging.
Hoeveel tijd ben je kwijt?
• Met ca 1,5 uur per week of meer als je daar tijd en zin in hebt.
Je bent sterk in:
• Communiceren, besluiten nemen, leiding geven
• Aanvullende informatie
• Bestuur en belangen houden elkaar op de hoogte, grote beslissingen worden in
samenspraak gedaan maar ieder voert zijn eigen taken uit.
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VACATURE BELANGENBEHARTIGERS
Minimaal 3, liefst meer!
Wat doe je?
• Inzetten voor en luisteren naar vragen en opmerkingen van bewoners en deze
bij betreffende instanties kenbaar maken. Andersom kan het ook wezen dat er
vragen van externe partijen, waaronder gemeente, Sociaal Werk De Kop, De
Meenthe, bij de vereniging binnen komen voor onze wijk.
Hoeveel tijd ben je kwijt?
• Ongeveer 1,5 uur per week of meer als daar tijd en zin in hebt.
Je bent sterk in:
• Communiceren, besluiten nemen.
• Aanvullende informatie
• Bestuur en belangen houden elkaar op de hoogte, grote beslissingen worden in
samenspraak gedaan maar ieder voert zijn eigen taken uit.

VACATURE REDACTIELEDEN 3 personen
Wat doe je?
• Je maakt de Wijkinfo en flyers. Je krijgt materiaal van verschillende kanten
en moet er soms even achteraan. Je regelt alles tot en met de drukker en
hebt contact met degene die zorgt dat de verspreiding word geregeld. Je hebt
contact met verschillende mensen binnen de vereniging.
Hoeveel tijd ben je kwijt?
• Ongeveer 3 uur per maand maar dat verloopt in pieken omdat het samenloopt
met het maken van Wijkinfo en flyers.
Je bent sterk in:
• Creatief met taal en layout
AANMELDEN KAN VIA EEN EMAIL AAN BESTUUR@STEENWIJKNOORD.NL
of bel met één van onze bestuursleden, zie colofon.
Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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WIJKVERENIGING STEENWIJK NOORD
Matthijs Kiersstraat 11, 8331 KR, Steenwijk
www.steenwijknoord.nl
info@steenwijknoord.nl
Bankrekening: NL 05 RABO 0322 0264 82
BESTUUR
Voorzitter:
Mw. Albertine de Jonge - H. van Swinderenstraat 31 - 8331 KV Steenwijk
52 19 88 - bestuur@steenwijknoord.nl
Secretaris:
Gerlof Schaap - Burg. H G Reinenstraat 25 - 8331 KC Steenwijk
bestuur@steenwijknoord.nl - 06 14 65 45 22
Penningmeester:
Dhr. Martien van Luinen - M.Kiersstraat 30 - 8331 KR Steenwijk
bestuur@steenwijknoord.nl - 06 53 16 28 04
Overige bestuursleden:
Dhr. Lefert Roo - Egbert Hiddingstraat 1 - 8331 KE Steenwijk –52 39 23
Dhr. Lesley van de Zweerde - Tukseweg 67 - 8331 LB Steenwijk
LEDENADMINISTRATIE:
Kees Nagelhout - ledenadministratie@steenwijknoord.nl
Belangen: belangen@steenwijknoord.nl
REDACTIE WIJKINFO STEENWIJK NOORD
Redactie: Maaike Jansen en Francine Boschma-van Oosterhout
redactie@steenwijknoord.nl of Tel: 51 35 88
ACTIVITEITENCOMMISSIES
Kaarten, verslagen en standen: Dhr. W. Hoogma 51 69 87
Gezelschapsspelen en bingo: Dhr. M.van Luinen 53 16 28 04
Jeugdcommissie: Mw. Marsha Roo 52 39 23
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VAN DE REDACTIE
Beste wijkgenoten,
Is deze Wijkinfo de laatste? We horen u denken? De laatste? Het zou heel
goed kunnen. Ondanks de vele oproepen in de afgelopen edities van Wijkinfo
hebben we niet of nauwelijks reactie gehad. In het bestuur zijn een aantal
leden die een stap terug moeten doen. Hierdoor blijft er één lid over en dat is
te weinig om een wijkvereniging overeind te houden. Dit betekent dat er geen
kaart- of bingoavonden meer georganiseerd kunnen worden. Ook kunnen er
geen jeugdactiviteiten en andere activiteiten meer georganiseerd worden, zoals
paaseieren zoeken, knutselmiddagen, chocoladeworkshops, bierproefavonden,
bowlen en schaatsen.
Dat is toch echt jammer als het zo ver komt!
Wij hopen desondanks dit nieuws op een fijn en mooi uiteinde van 2018!
Wilt u eens een bijdrage leveren of heeft u opmerkingen? Laat het ons weten!
Bel met Maaike via 0521- 513588 of mail naar redactie@steenwijknoord.nl.
Veel leesplezier voor nu & een hartelijke groet,
De redactie: Maaike en Francine

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 februari 2019
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UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het bestuur van de wijkvereniging Steenwijk Noord nodigt haar leden uit voor
het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 18 januari 2019 om
19.30 uur in het wijkgebouw ‘t Torennest aan de Matthijs Kiersstraat 11.
De financiële jaarrekening 2018 evenals de begroting 2019 liggen ter inzage op
de vergadering.
Terugblik, jaarverslagen en notulen 2018 zijn of gepubliceerd in de Wijkinfo of
liggen ter inzage op de vergadering.
Agenda
1 Opening
2 Notulen van de ledenvergadering 16 februari 2018.
3 Bespreken van de financiële jaarrekening 2018
4 Bespreken rapport kascommissie (Sanne van der Linden &
Janny van der Vegt)
5 Goedkeuren jaarrekening 2018 en dechargeren bestuur.
6 Benoemen nieuw kascommissielid. Aftredend is mevrouw Janny van der Vegt
7 Bespreken financiële begroting 2019
8 Terugblik 2018.
Pauze
9

Verkiezing bestuursleden:
Aftredend en niet herkiesbaar: mevr. A. de Jonge voorzitter
Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. L. van de Zweerde algemeen
Aftredend en niet herkiesbaar: dhr. G. Schaap secretaris

Dhr L. Roo en dhr M. van Luinen hebben aangegeven dat indien er op 01 januari
2019 geen nieuwe geen of niet voldoende, ten minste 3, nieuwe aanmeldingen
zijn voor bestuursleden, ook zij zullen aftreden.
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ONDERSTAANDE GEDEELTE VAN DE AGENDA ZAL AFHANKELIJK VAN UITKOMST
VERKIEZING BESTUUR VERVOLGD WORDEN:
Indien er een nieuw bestuur is:
10 Vooruitblik 2019
11 Rondvraag
12 Sluiting
Indien er zich voor afgelopen 31 december 2018 niet voldoende aanmeldingen
zijn geweest:
10 Opheffing wijkvereniging Steenwijk Noord
11 Rondvraag
12 Sluiting
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TERUGBLIK VERENIGINGSJAAR 2018
Bestuur
Als bestuur hebben we afscheid genomen van secretaris Elly van der Maas.
Daartegen hebben we Gerlof Schaap verwelkomt. Hij zorgt dat het secretariaat
in basis is geborgt tot er een nieuwe secretaris zich aanmeld. We merken dat
het bestuur veel te klein is mede daar ook de voorzitter Albertine de Jonge
voor langere tijd wegens ziekte uit de roulatie is. We kunnen alle zaken net
voldoende bij houden. Gedurende het hele jaar zijn er verschillende oproepen
gedaan voor versterking van bestuur, redactie en belangen. In het zicht van de
algemene ledenvergadering 2019 geven Lesley van der Zweerde, Gerlof Schaap
en Albertine de Jonge aan afscheid te gaan nemen van het bestuur. Op 29
september hebben we een zeer geslaagde rondvaart met de vrijwilligers gehad in
Giethoorn als dank voor hun inzet. Wel hadden we een onvoorziene tegenvaller
in de kosten van de huur van ons wijkgebouw ‘t Torennest.
Met de belangengroep hebben we meegekeken en her en der elkaar versterkt.
Fijn om aandacht te hebben voor onze eigen taken, al is goed contact hierin
essentieel.
Redactie
De redactie heeft met de beperkte slagkracht die er is en de beperkte aanvoer
van kopij enkele mooie Wijkinfo’s gemaakt. Door de jeugd, belangen en bestuur
worden ten behoeve van de flyers zaken aangeleverd. Voor de flyers voor de
(jeugd) activiteiten zijn we overgestapt naar Bijzonder Druk, omdat de Copyshop
de deuren heeft gesloten. Ook de redactie kampt met structureel te weinig
personen. Om diverse redenen, ziekte en werk ed, hebben in de loop van het jaar
2 van de 4 leden helaas afscheid genomen/ moeten nemen.
Koffieochtenden
De koffieochtenden worden gemiddeld door 10-15 personen bezocht. Het aantal
bezoekers wast heel langzaam aan. 1x per maand is er een speciale ochtend
invulling in samenspraak met Paula Bierma van Sociaal werk de kop. Op deze
ochtenden zijn er meer bezoekers, tot soms over de 30.
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Kaarten en Bingo
Het afgelopen jaar was er weer een goede opkomst bij het kaarten. Op een
kaartavond zijn meestal zon 35 bewoners aanwezig en op een bingo avond
ongeveer 30 bewoners. Erg leuke opkomst altijd! Hierbij mogen we natuurlijk
onze sponsor niet vergeten: De bedrijfsleider van Albert Heijn Prinsenhoven.
Jeugd(activiteiten)
De activiteitencommissie heeft dit jaar 7 activiteiten georganiseerd. De eerste
activiteit was schaatsen in Thialf. Vervolgens hebben we gezellig paaseieren
gezocht, geknutseld, op vossen gejaagd, gebowld en geschaatst. Daarnaast
hebben we een mannenavond georganiseerd; een bierproefavond. Erg geslaagd!
Bij alle activiteiten hebben we een mooie opkomst gehad van ongeveer 20
kinderen. Schaatsen en bowlen waren de uitschieters met respectievelijk 68 en
50 deelnemers!
Belangen
Het afgelopen jaar zijn wij van Belangen uiteraard weer druk geweest met diverse
zaken die onze aandacht vereisten en nog steeds vereisen. Voornamelijk de
herinrichting van onze wijk heeft hierin veel van onze tijd en aandacht gevraagd,
we hebben diverse overlegmomenten gehad met straatvertegenwoordigers en
vertegenwoordigers van de gemeente. Tevens is er in het najaar een overleg met
alle betrokken partijen geweest over theater de Meenthe, over hoe er eventueel
zaken verbeterd kunnen worden voor de omwonenden van theater de Meenthe.
Wij vergaderen een maal per maand, onderstaand een willekeurige greep uit
onze agendapunten;
- Herinrichting Steenwijkerdiep / Gouden Engel
- Realisatie Torenplantsoen / Tuttelplantsoen
- Touwslagerij
- Nieuwbouw woningen Matthijs Kiersstraat
Een aantal maanden geleden heeft onze collega Piet Brinksma te kennen gegeven
per direct te stoppen met zijn werkzaamheden voor Belangen. Wij bedanken
hem voor zijn inzet en het delen van zijn kennis, de afgelopen jaren.
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KAARTUITSLAGEN
Klaverjassen 14-09-2018
Plaats
Naam
1e prijs
Dhr. Verweij
e
Dhr. Pieters
2 prijs
e
3 prijs
Dhr. Koelma
4e prijs
Mw. Van Egmond
e
5 prijs
Mw. Haas

Punten
5377
5372
5318
5311
5044

Jokeren 14-09-2018
Plaats
Naam
1e prijs
Mw. Slot

Punten
5377

Klaverjassen 28-09-2018
Plaats
Naam
e
1 prijs
Dhr. Onderweegs
Dhr. Hoogma
2e prijs
e
3 prijs
Mw. Onderweegs
e
4 prijs
Dhr. Van Luinen

Punten
5192
5167
5043
5027

Jokeren 14-09-2018
Plaats
Naam
e
1 prijs
Mw. Schaap
e
Mw. Spin
2 prijs

Punten
132
141

Klaverjassen 5-10-2018
Plaats
Naam
e
1 prijs
Dhr. Verweij
e
Mw. Orsel
2 prijs
3e prijs
Dhr. Hoogma
e
4 prijs
Mw. Bakker

Punten
5292
5201
5195
5153
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Jokeren 5-10-2018
Plaats
Naam
1e prijs
Mw. Jonker
e
Mw. De Lange
2 prijs

Punten
135
211

Klaverjassen 12-10-2018
Plaats
Naam
1e prijs
Mw. Bakker
e
Mw. Van Luinen
2 prijs
e
3 prijs
Dhr. Ebink
4e prijs
Mw. Mathuizen
e
5 prijs
Dhr. Haas

Punten
5423
5196
5142
5062
5065

Jokeren 12-10-2018
Plaats
Naam
1e prijs
Mw. Lugtmeyer
e
MW. Holterman
2 prijs

Punten
56
192

Klaverjassen 26-10-2018
Plaats
Naam
1e prijs
Dhr. Mathuizen
e
Dhr. Hoogma
2 prijs
e
3 prijs
Mw. Schapelhouman
4e prijs
Mw. Bakker

Punten
286
5037
4989
4916

Jokeren 26-10-2018
Plaats
Naam
e
1 prijs
Mw. Jonker
MW. Holterman
2e prijs

Punten
286
326
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BIJDRAGE VAN ONZE SECRETARIS
Beste leden van onze wijkvereniging Steenwijk Noord,
Hierbij een kleine bijdrage van mij als secretaris hoe ik het beleefd heb.
Laat ik beginnen over ons bestuur: ik ben goed begeleid zodat ik wist wat er
allemaal speelt in de wijkvereniging, maar dat er zoveel onderwerpen langs de
bestuurstafel zou komen had ik niet verwacht .
Een paar gegevens; wij zijn als bestuur 7 keer bijeen geweest.
Albertine geeft namens het bestuur een overzicht wat er is gedaan.
Helaas moest ik in het bestuur mededelen dat ik mij niet meer volledig in
kan zetten. Dit in verband met de werkzaamheden die ik verricht voor mijn
werkgever. Als deze mij belt, dien ik daar zo spoedig mogelijk heen te gaan, om
daar reparatie ed. uitvoeren, dus kan ik geen afspraken nakomen, vandaar dat ik
helaas het besluit heb moeten nemen om te stoppen.
Ik ga het jammer vinden als onze wijkvereniging zal ophouden met bestaan,als er
geen nieuwe bestuursleden komen, want het juist heel leuk werk! O.a. omdat je
veel leuke informatie krijgt over de gehele wijk.
Wat indruk op mij heeft gemaakt dat er veel mensen zich inzetten voor onze
wijkvereniging, dat kon je zien op de vrijwilligersavond in Giethoorn, die wij als
bestuur als dank voor alle vrijwilligers hebben georganiseerd.
Het is kort geweest, maar ik ben zeker een ervaring rijker geworden .
Hartelijke groet, Gerlof Schaap
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VERSLAG AVOND

Voortbestaan Wijkvereniging Steenwijk Noord in gevaar?
Voor deze avond hebben wij mensen via een flyer huis aan huis uitgenodigd. Op
de flyer stond: Voortbestaan Wijkvereniging Steenwijk Noord in gevaar?
Bij binnenkomst was er een mooie Powerpoint te zien met daarop tal van
prachtige foto’s van onze activiteiten in de afgelopen jaren.
Er was een redelijke opkomst, maar helaas veel mensen die aangaven niet veel
te kunnen betekenen voor het Bestuur. Wel is het duidelijk geworden bij de
aanwezigen dat hoe de vlag erbij hangt.
Dat is namelijk dat er per 18 januari 2019 van de 5 bestuursleden er 3 aftreden,
dien ten gevolge blijven er 2 bestuursleden over. Deze 2 hebben besloten dat
indien er na 31 december 2018 geen bestuursleden hebben aangemeld, zij hun
taken ook zullen neerleggen.

Dit betekent dat Wijkvereniging Steenwijk Noord op houdt te bestaan!
Het doel van deze avond was: kijken of er bewoners zijn die het bestuur willen
helpen en anderzijds dat de bewoners die aanwezig waren hun buurtgenoten
en kennissen, persoonlijk gaan vragen om hulp. Een 2e doel van deze avond
was samen kijken naar wat zijn mogelijke ideeën voor onze wijkvereniging om te
kunnen blijven bestaan.
Tevens werd er deze avond ook duidelijk dat de Redactie en Belangen ook
naarstig op zoek zijn naar nieuwe collega’s, want ook zonder hun voldoet de
Wijkvereniging niet aan de door haar vastgestelde doelen in de Statuten.
We hopen dan ook van harte dat een iedere die deze avond aanwezig was en u
die dit leest, zijn of haar buurtbewoners en/of kennissen in Steenwijk Noord gaat
aanspreken en vragen of zij iets kunnen en willen doen voor onze Wijkvereniging.
Wij danken Erik van Pelt en Christian van der Nat voor de ondersteuning van deze
avond.

15

Wijkinfo STEENWIJK NOORD

De Goede Lijstenmaker
goed
goed in
in -- lijsten
lijsten
giclée's
giclée's
posters
posters
ophangsystemen
ophangsystemen
kunstkaarten
kunstkaarten

Woldpromenade
Woldpromenade 66
8331
8331 JG
JG Steenwijk
Steenwijk
tel.
tel. 0521-511247
0521-511247
info@degoedelijstenmaker.nl
info@degoedelijstenmaker.nl
www.degoedelijstenmaker.nl
www.degoedelijstenmaker.nl
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IGSD TE GAST TIJDENS WEKELIJKSE
KOFFIEOCHTEND
De Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland & Westerveld heeft de
koffieochtend laatst bezocht. Nou denk u wellicht “Die zijn er alleen voor als ik
geen inkomen meer heb en bijstand nodig heb om rond te komen”.
Maar er is meer! Natuurlijk moet u voor de precieze voorwaarden, met name
inkomensgrenzen, de IGSD raadplegen. Ook met een eigen woning wil niet altijd
zeggen dat u buiten de boot valt voor bepaalde regelingen.
Maar hieronder een aantal zaken:
U kunt normaal gesproken net rondkomen maar bijvoorbeeld een sport, cursus
of vereniging kan er al langer niet meer af. Ook de ID kaart, computer of kosten
voltijd voortgezet onderwijs kunnen onder de regeling vallen.
Ze kunnen u helpen als u moeite heeft met geldzaken of schulden heeft.
Maar ook als u wegens ziekte er even niet meer uit komt, omdat bijvoorbeeld
eigen bijdragen voor medicijnen oplopen en vervoer naar het ziekenhuis er bij
bovenop komt. Normaal medicijn en ziekenhuis bezoek past in uw budget maar
heel vaak en extra niet.
Voor vragen kunt u terecht bij IGSD Steenwijkerland & Westerveld
Wanneer? Maandag t/m vrijdag 8.00-16.30 uur
Bezoeken: aan De Vesting 11-13, 8332 GL Steenwijk
Postadres: Postbus 300, 8330 AH Steenwijk
Telefoon: 0521 538 980/ email: igsd@igsd-sw.nl/ website: www.igsd-sw.nl

KOFFIEOCHTEND
Elke woensdag ochtend is er koffieochtend.
Vaak is er een actueel onderwerp wat besproken wordt en is er een gast in de
vorm van een bedrijf of vereniging die u wat kunnen vertellen, informatie geven
of aan wie u vragen kan stellen.
U bent welkom tussen 10.00 en 12.00 uur in ons wijkgebouw
aan de Matthijs Kiersstraat 11.
17
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Voor mensen in Nijenstede
en buiten Nijenstede.
Knippen 15 euro voor
verdere prijzen zie website.

Kapsalon Sandra’s Hairfashion
voor jong en oud

Johannes Bogermanstraat 1
Nijenstede Steenwijk
Tel:06-23307487

www.sandrashairfashion.nl
info@sandrashairfashion.nl

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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VERSLAG BOWLEN VOLWASSENEN EN KINDEREN
Op vrijdagavond 23 november was er bowlen voor volwassenen.
Nadat iedereen was voorzien van een paar prachtige
bowl schoenen kon het bowlen beginnen. Iedereen
genoot zichtbaar van de gezellige bowlavond onder
het genot van een hapje en een drankje. Er was een
hoop gejuich te horen en mooie blije danspasjes
werden uitgevoerd bij het gooien van een Strike. We
kunnen terug kijken op een leuke en geslaagde avond.
Hier doen we het voor!
Zaterdag 24 november was
het de beurt aan de jeugd om
hun bowl kunsten te showen.
De opkomst van de jeugd
was groot. Nadat iedereen
was voorzien van de
bowlschoenen, konden de
kinderen zien in welk groepje
ze waren ingedeeld. Toen de
klok eindelijk ( in de ogen
van de kinderen ) op 16:00
uur stond gingen de kinderen
naar hun baan. Voor de wat
kleineren met een slurf in de goot en de oudsten zonder slurf. Alle kinderen ging
helemaal op in hun bowlspel en hadden amper tijd om hun ranja op te drinken.
Af en toe hoorde je gejuich van een baan komen omdat er zo goed was gegooid.
Na een uur heerlijk bowlen kregen de kinderen een zakje chips en ging iedereen
met een lach op zijn gezicht weer naar huis.
We kijken terug op 2 gezellige activiteiten en hopen dit volgend jaar weer te
kunnen organiseren.
Groetjes van de Jeugdcommissie en hopelijk tot volgend jaar!
19
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Machinefabriek Bos
Steenwijk
Loodsen en hallen
Stalen trappen
Balkonhekken
Sierhekken
Smeedwerk

Draai- en freeswerk
Machinebouw
Onderhoud en reparatie
Leverancier van boegschroeven
Reparatie van boegschroeven
Diverse scheepsreparaties

IJZERSTERK
IN STAALWERK

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

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

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

31
Vermin Control.indd 1

Wijkinfo STEENWIJK NOORD

20

23-04-2010 16:03:02

OPROEP CONTACTPERSONEN
Voor het Steenwijkerdiep (oneven kant) + Gedempte Turfhaven zoeken wij een
nieuw contactpersoon wegens verhuizing van de huidige. Graag opgeven via
bestuur@steenwijknoord.nl

OPROEP CONTACTPERSOON TUTTELSTRAAT

Ook voor de Tuttelstraat zoeken wij een nieuw contactpersoon.

Mag na nieuw contactpersoon en voor zin graag opgeven nog onderstaand
stukje?
Hoeveel tijd neemt dit in voor u?
• U brengt de Wijkinfo/flyer een paar keer per jaar rond.
• Daarnaast bent u de oren en ogen van de wijk. Bijvoorbeeld: ziet u dat er
een nieuwe bewoner in uw straat is komen te wonen? Maak tzt even een
keer kennis met degene en attendeer hem/haar op onze wijkvereniging en
eventueel lid worden (12 ,- per jaar).
Meer tijd kost het niet!
Graag opgeven of voor vragen: bestuur@steenwijknoord.nl

UITSLAG PUZZEL

De oplossing van de puzzel van de Wijkinfo van september 2018 is:

Gemberkoek
Gefeliciteerd Janny van der Vegt je hebt het goed geraden!
Je kan je prijsje spoedig verwachten.

21
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Opel regiodealer
voor Steenwijk, Meppel, Emmeloord en Hoogeveen.
• Nieuwe Opel personen en bedrijfsauto’s
• Ruim 100 gebruikte auto’s in elke prijsklasse.
• Leasing en verhuur.
• Onderhoud, reparatie, APK, Schade herstel.
• Airco onderhoud. (stek erkend)
• 24 uur tankstation in Steenwijk en Meppel.
WIJ STAAN VOOR U KLAAR
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GYMNASTIEK VOOR OUDEREN
Op de maandagavonden kunt u deelnemen gym voor 65-plussers.
Op speelse wijze bent u een uurtje bezig om uw spieren wat los te maken en
de conditie op peil te houden. Het eerste half uur beslaat een warming-up met
daarna wat oefeningen. Deze zijn meestal gericht op het spel dat we het tweede
half uur spelen. Dit is vaak een balspel waar iedereen groot plezier aan beleefd.
Leeftijd lijkt dan geen rol meer te spelen!
We zijn nu met 14 vrouwen en mannen. Daar kunnen echt nog wel een paar
mensen bij!
De gymclub valt onder de activiteiten van Wijkvereniging Steenwijk Noord, maar
het wonen in deze wijk is geen strikte voorwaarde om mee te doen.
U kunt altijd een proefles mee doen zonder verdere verplichtingen.
Tijd: maandagavond 19.30 tot 20.30 uur
Periode: september- januari en januari-mei
Locatie: Basisschool ’t Ravelijn aan Vesting 15 (direct achter het spoor in de
Woldmeenthe)
Wilt u hier meer over weten? Bel dan met ondergetekende.
Mieke Baneke 06-18 25 03 39

23
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andrea

h u i d

&

m a s s a g e

s t u d i o

Voor een bijzondere wellness ervaring
Tegen inlevering van deze advertentie, ontvangt
u 10% korting op een wellness behandeling.
Geldig in januari en februari 2019.

Reserveer nu
huid & massage studio
Andrea renshof
0521 75 04 14
06 29 91 26 57
a.renshof@hotmail.com

Het zalige niets doen
www.andrearenshof.nl
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Oosterhoek 35, Tuk

START NIEUWE WINTERSEIZOEN
Vrijdag 9 september is het nieuwe seizoen van kaarten (klaverjassen en jokeren)
gestart met een gezellig samenzijn bij de chinees aan de Woldpoort.
Er was plek voor ongeveer 70 man en deze hadden zich ook opgegeven zodat de
beneden zaal lekker vol zat. Na afloop ging iedereen tevreden naar huis met een
volle buik.
De week daarop is het kaarten weer begonnen op de vrijdagavonden. Drie
avonden kaarten en de 4de vrijdagavond met bingo een heel seizoen lang.
Inmiddels hebben we al weer zo’n 8 avonden gehad met gemiddeld 6 tot 7
tafels voor klaverjassen (24 tot 28 personen) en 2 tafels voor jokeren ( 6 tot 8
personen)
Heeft U ook zin om te kaarten?
Kom gerust eens langs en zie of het wat voor je is. Je bent niet verplicht om elke
keer te komen. De deelname kost 3 euro en verder kun je muntjes kopen voor 70
cent per stuk. Voor 2 koppen koffie met iets er bij betaal je 1 muntje en verder
voor elke consumptie 1 muntje.
Om 19.15 uur gaat de deur op slot, want we willen graag op tijd beginnen
zodat we ongeveer 22.15 uur tevreden naar huis toe kunnen gaan, of dit nu
met lege handen is of met een prijsje van Albert Heijn Prinsenhoven, aan de
Paardenmarkt.
Het nieuwe kaartjaar staat dus weer voor de deur en laat dat ook zo zijn voor
onze wijkvereniging zodat al deze activiteiten (Schaatsen, knutselmiddagen,
Lampion optocht, bingo, paaseieren zoeken, vossenjacht en noem maar op)
doorgang vinden met een nieuw bestuur.

25
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PUZZEL
Maak de puzzel. Stuur de 22 antwoorden naar ons op, mail deze met
adresgegevens 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!

Wat eten we vandaag?
Komt u morgen een dagje bij me eten? Als ontbijt nemen we boord(1) met
garemiran(2) en redusleverkroon(3) of samekresa(4). Zullen we er een slag(5)
klankmeer(6) bij nemen?
Om een uur of tien nemen we fikfoe(7). Vroeger deden we er een klap(8)
toekijkbont(9) bij, dik besmeerd met motobroer(10) ,maar nu nemen we maar
gewoon een suicibjet(11).
Wat nemen we bij de lunch?
Een stuitmijer(12) of boord(13) met laggehals(14), demelraam(15) of een
tokker(16). We kunnen natuurlijk ook een pok(17) toegesporen(18) nemen of
gewoon onbuilol(19). Wat crackers erbij en een bakje slomemarkmok(20).
Gut het is alweer kwart over drie, tijd om weer thee te zetten. Wie wil er ukersi
(21) in de thee en bagapeplek(22) er bij. Dat niet!!!!!! Nou ja het komt wel op
hoor .
Succes en plezier!
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Vul hieronder uw antwoord in:
1

12

2

13

3

14

4

15

5

16

6

17

7

18

8

19

9

20

10

21

11

22
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VOLGEND VOORJAAR FIETSEN
Jaaaa, er is nog een dame die graag het fietsen volgend voorjaar weer wil
oppakken om te organiseren! GEWELDIG!
Haar naam is Lutske Bongers van het Steenwijkerdiep. Zij gaat dit dan
samen met Pietje Meekhof organiseren.
Hoe leuk is dat?
In het voorjaar gaan zij een keer samen zitten om alles te plannen en dan
horen jullie natuurlijk ook data en dergelijke in de Wijkinfo.
Alle activiteiten onder voorbehoud van voortbestaan
van de Wijkvereniging

29
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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!

27
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GEDICHTJE

		
Ingezonden door Ilonka Kist

Vrijwilliger zijn...
Is vrijwillig
Maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
Maar niet te koop
Is positief denken
Is positief doen
Met als enige doel
Voor jezelf en de ander
Een goed gevoel!

31
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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
28
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WIJKAGENDA 2018 – 2019
14-dec

Bingo

21-dec

kaarten

28-dec

kaarten

**5 januari**

Nieuwjaarsinstuif

JEUGDAGENDA 2018
Januari

Schaatsen voor jeugd en volwassenen

Meer informatie over de andere (jeugd)activiteiten volgt snel!
*De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen en voorbestaan van onze
Wijkvereniging

33
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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

www.uwledenvereniging.nl
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erdeel van
ond

CONTACTPERSONEN WIJKVERENIGING
Straat
Contactpersoon
B. ten Broeckestraat
Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5
Burg. Reinenstraat
Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5
Capellekade
Mw. Slot - Capellekade 2
Capellestraat
Mw. Slot - Capellekade 2
Dolderweg
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
E. Hiddingstraat
Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5
Gedempte Turfhaven
VACATURE
H. van Steenwijckstraat Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven 38
H. van Swinderenstraat Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4
H.C. Fledderusstraat
Dhr. E. Koelma - H.C. Fledderusstraat 6
Houthaven
Dhr. J. v/d Maas - Houthaven 28
M. Kiersstraat
De heren Harry en Harm - M.Kiersstraat 19
N. ter Maethstraat
Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13
Neptunus
Mw. A. Brand – Steenwijkerdiep 143
Poseidon
Mw. A. Spin - Woldpoort 45
Produktieweg
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Stationsbuurt
Mw. Spreen - Krimweg 2
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot - Steenwijkerdiep 80
Steenwijkerdiep
VACATURE
Tukseweg (t/m brug)
Mw. T. Kuiper - Tukseweg 116
Tukseweg (vanaf brug) Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Tuttelstraat
VACATURE
Z. ter Steghestraat
Mw. Holterman - Trinks – Prinsenhoven 38
Buitenleden+Nijenstede Dhr. J. Meinsma - Burg. Reinenstr. 10
Woldpoort
Mw. A. Snijder - Woldpoort 11
Stationsbuurt
Mw. P. Meekhof - W. de Zwijgerstraat 25

Tel.
514667
514667
517012
517012
524774
514667
512047
0612023044
510887
523513
851019
511914
580697
512324
524774
512024
519049
518529
524774
512047
512609
0612358471
851036

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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bijzondercollectief
de one-stop-shop voor alles wat met
signing, drukwerk, houtbewerking en
online communicatie te maken heeft
Woldmeentherand 3 | 8332 JE Steenwijk | (0521) 52 44 55 | www.bijzonderdruk.nl

