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Het adres voor:    Barbecue 

      Koud-warm buffetten 

      Hapjes 

      Maaltijden bezorgdienst 

      Verhuur van feestbenodigdheden  

      Partycatering 

    

Elke vrijdag is onze winkel aan de lange 
baan 3 in Steenwijk geopend 

Lange Baan 3-50  8331 LW  Steenwijk 

Tel: 0521-512858  info@jlcatering.nl 

www.jlcatering.nl 
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VAN DE REDACTIE

Beste wijkgenoten,

Voor u ligt alweer de laatste Wijkinfo van dit jaar. Ondanks helaas weer een jaar 
met coronamaatregelen, gaat een jaar dan toch erg snel weer voorbij. 

Deze Wijkinfo bevat veel nodige informatie, wederom een leuke nieuwe puzzel en 
een tweetal oproepen voor nieuwe contactpersonen. En eindelijk treft u in deze 
Wijkinfo weer een aantal kaartuitslagen! 

Tot slot wensen wij u een goede decembermaand, fijne kerstdagen en veel 
gezondheid voor het nieuwe jaar. 

Voor nu veel lees- en puzzelplezier! 

Een hartelijke groet,
De redactie: Maaike en GertJan

Heeft u ook een bijdrage voor onze Wijkinfo? Deze graag mailen naar onderstaand 
emailadres of een briefje in de bus bij onderstaande adres. We zien deze graag 
tegemoet.

Kopij, gratis familieberichten, kleintjes (advertentieruimte, niet voor 
bedrijfsmatige doeleinden) en overige zaken met betrekking tot de redactie 
kunt u mailen naar: redactie@steenwijknoord.nl of in de brievenbus van: 
Maaike Jansen - Matthijs Kiersstraat 12

Kopijsluiting volgende Wijkinfo: 31 januari 2022
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Bezoekadres
Kornputsingel 48, Steenwijk

Correspondentieadres
Postbus 220, 8330 AE Steenwijk

Telefoon 0521 51 24 93
info@doornbosaccountants.nl

www.doornbosaccountants.nl

 Accountancy
 Fiscale Zaken
 Financiële administratie
 Salarisadministratie
 Bedrijfsadvisering

13

SHANGHAI
Speciaal voor al uw feestjes thuis of op de zaak!

Ook voor uw vereniging! 

Voor meer informatie of wilt u e.e.a. bespreken met ons, 
kom gerust langs of bel ons! 

Paardemarkt 4- Steenwijk - 0521 512176
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Waarvoor een wijkvereniging?
Alle bewoners die al langer lid zijn weten wat wij doen en zien vast het nut in van 
lid te zijn van de Wijkvereniging. Aangezien de wijkinfo van september niet alleen 
onder leden wordt verspreid maar over de hele wijk Steenwijk Noord willen wij 
het lidmaatschap nog eens onder de aandacht brengen.
“Hoe meer zielen hoe meer vreugd, zeggenschap en invloed”
Een groep enthousiaste mensen hebben in 1987 de Wijkvereniging Steenwijk-
Noord opgericht. Dit was met name voor de buurt “De Torenlanden”. Op dit 
moment is de Wijkvereniging Steenwijk-Noord actief voor de Stationsbuurt, 
Torenlanden, Steenwijkerdiep (Capellestraat/-hof/Houthaven). Wij organiseren 
veel activiteiten in het clubgebouw “Het Torennest” Matthijs Kiersstraat 11.  Op 
onze website www.steenwijknoord.nl staat vanaf januari 2022 weer een volledig 
schema over welke activiteiten wij organiseren en op welke dagen. Wilt u ons iets 
onder de aandacht brengen dan kan dit ook via het contactformulier wat eveneens 
op dezelfde website terug te vinden is.
Daarnaast hebben wij regelmatig gesprekken met de gemeente over uiteenlopende 
onderwerpen, die spelen in uw en onze wijk, waarin wij proberen de buurtbelangen 
zo goed mogelijk te behartigen. Ook hier geldt hoe meer leden hoe meer inspraak 
wij hebben. Heeft u een buurtinitiatief die voldoet aan de eisen van de gemeente 
voor het verkrijgen van een subsidie dan verzorgen wij uw aanvraag m.b.t. 
koppengeld. 

Bent u nog geen lid en wilt u het worden geef u dan op bij 
ledenadministratie@steenwijknoord.nl of via het contactformulier op de website 
www.steenwijknoord.nl

Torenplantsoen
Al enige jaren is het Torenplantsoen in gebruik door/voor buurtbewoners van de 
Torenlanden. Wij hadden dit in bruikleen van de gemeente waarbij de afspraak 
is gemaakt dat bij verkoop de grond weer schoon en netjes moest worden 
opgeleverd. Helaas is, destijds, hiervoor geen geld gereserveerd en dat betekent 
dat wij voor extra kosten staan van € 1750,00. Wij zullen hiervoor koppengeld 
moeten aanvragen. Het gaat om de verkoop van de helft van het hele perceel en 
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Kapsalon Sandra’s Hairfashion 
voor jong en oud

Johannes Bogermanstraat 1
Nijenstede Steenwijk

Tel:06-23307487 sandrashairfashion@hotmail.com

Voor mensen in Nijenstede 
en buiten Nijenstede.

T (0521) 53 98 93 
E leden@zorggroep-onl.nl

Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk

Voor iedere leeftijd
verrassend veel voordeel en gemak!

www.uwledenvereniging.nl
onderdeel van

Bent u 
   al lid?
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er bestaat een mogelijkheid dat de gemeente ook de andere helft gaat verkopen. 
Dit betekent dat wij opnieuw een dergelijk bedrag moeten gaan betalen voor het 
opruimen van het perceel. Wij zullen hiervoor een bedrag in de begroting van 
2023 gaan opnemen.

Ontwikkelingen Steenwijkerdiep/Paardenmarkt
Op 11 oktober hebben wij, als bestuur, alle politieke fracties bezocht van de 
gemeente Steenwijkerland. Wij hebben daar onze zorgen geuit over de op handen 
zijnde ontwikkelingen van het (gedempte) Steenwijkerdiep-Paardenmarkt en 
Tukseweg. Met name hebben wij aandacht gevraagd voor de verkeersveiligheid, 
toegankelijkheid, verkeers-/vervoersbewegingen en beleving in dit gebied. Wij 
hebben daarbij de volgende vraag gesteld en zorgen toegelicht: “In het kader 
van burgerparticipatie zijn wij, als bestuur van de wijkvereniging Steenwijk 
Noord, betrokken bij de plannen van ons woon-/leef-/winkelgebied, Tukseweg-
Paardenmarkt-Steenwijkerdiep. Onze vraag is of er wel integraal gekeken wordt 
naar dit gebied of wordt dit gebied op onderdelen bekeken en besloten zodat de 
totale samenhang en consequenties van alle ontwikkelingen niet wordt gezien en/
of afgewogen”. Vervolgens hebben wij onze zorgen toegelicht en wel dat wij ons 
ernstig zorgen maken over het feit dat er gebruik wordt gemaakt van computers 
om de verkeers-/vervoersbewegingen in dit gebied in kaart te brengen en te 
berekenen. Echter een computer houdt geen rekening met mensen, menselijk 
gedrag en menselijke beleving van beweging en veiligheid. Ook hebben wij aandacht 
gevraagd voor een integrale kijk en afweging op de verkeers-/vervoersbewegingen 
voor heel Steenwijk-Noord. Wij hebben aangegeven dat meer fietsen en lopen 
een ambitie is van Steenwijkerland maar ons afvragen of er nog wel ruimte over 
blijft voor fietsers en wandelaars als er nog meer woonruimte meer winkels en 
dus nog meer verkeer/vervoer (auto’s en vrachtverkeer) bijkomt.  Het kruispunt 
Paardenmarkt/Gedempte Steenwijkerdiep/ Goeman Borgesiusstraat wordt nu al 
ervaren als een ramp, dus wat moet dat worden als het nog drukker wordt.
Op 13 oktober hebben wij dit ook besproken met de verantwoordelijke wethouder 
Bram Harmsma. Hij heeft toegezegd om e.e.a. nog eens nader te bekijken en te 
overwegen. 

Wij zijn blij dat alle politieke partijen serieus naar ons hebben geluisterd en er begrip 
was voor onze zorgen. Verheugd zijn wij dat het CPB, na ook eigen overwegingen 
en constateringen, ons aller zorgen en vragen hebben omgezet in een motie. Zij 
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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

27

Aan de Lange Baan in Steenwijk vindt u een eigentijdse decoratieve winkel met 
een uitgebreid assortiment behang, gordijnen, raamdecoratie, harde en zachte 
vloeren en buitenzonwering. Alles onder één dak zodat u alle producten qua kleur, 
dessin en materiaal perfect op elkaar kunt afstemmen voor een harmonieus geheel. 
Bezoek snel onze winkel en laat u vrijblijvend inspireren en adviseren! 
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hebben deze ingediend, op 9 november 2021, gezamenlijk met CU en VVD. Deze 
motie is RAAD-breed aangenomen. 
U kunt deze motie vinden op www.steenwijkerland.nl bij raadsinformatie. 
Naam van de Motie: “Integrale aanpak verkeerssituatie Gedempte Steenwijkerdiep/
Tukseweg en de wijk Torenlanden”.
Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Voortgang AED project
Wij zijn, op initiatief van een inwoner van Steenwijk Noord, eind 2019 gestart met 
een werkgroep AED (Automatische Externe Defibrillator). Vanaf maart 2020 tot 
heden hebben wij de effecten gemerkt van Covid-19 (Corona pandemie) waardoor 
we niet konden rekenen op veel financiële steun van diverse partijen. Er zijn dus 
onvoldoende financiële middelen beschikbaar gesteld om de AED voorzieningen 
te kunnen aanschaffen en de trainingen te starten. De behoefte is er nog steeds 
maar er is ook enige schroom merkbaar onder de vrijwillige hulpverleners. Bij hen 
rijst de vraag, kun je mensen die hulp nodig hebben wel onbevangen benaderen 
en dus hulp verlenen?. Zijn ze ingeënt, zijn ze wel vrij van corona? Legitieme 
vragen en legitieme twijfels. Als laatste euvel is de helft van de projectgroep 
gestopt. Persoonlijk kan ik, door de drukke werkzaamheden, als voorzitter van de 
Wijkvereniging, onvoldoende fungeren als kartrekker en de overige twee leden 
kunnen door hun drukke werkzaamheden deze rol niet overnemen. Wij laten het 
project niet los maar zullen het noodgedwongen even moeten laten rusten. Als 
er binnen de wijk iemand is die deze kar wil gaan trekken dan zullen wij van harte 
daar aan meedoen. Er is al veel voorwerk gedaan en het is dus een rijdende trein 
die een nieuwe bestuurder nodig heeft.
Als er zich niemand meldt dan zullen wij het project moeten stopzetten tot 
ongeveer februari 2024.
Er zijn mensen in de wijk die al een bedrag hebben gedoneerd voor dit AED-
project. Aan hen de keus of zij de donatie willen terugontvangen of dat de donatie 
in de geoormerkte pot van de Wijkvereniging blijft. Graag een email of belletje als 
u het bedrag wil hebben teruggestort naar penningmeester@steenwijknoord.nl 
of 06-14158014

Straat contactpersonen
Wij zijn blij met de aanmelding van een nieuw contactpersoon voor de Matthijs 
Kiersstraat. Dat is Marjan van Dalen-Groen.
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Wij hadden al eerder aangegeven een avond te organiseren voor de 
straatcontactpersonen en dit zijn wij zeker niet vergeten, maar zijn nog even 
terughoudend vanwege de weer oplopende coronacijfers.

Vrijwilligers gezocht
De wijk wordt groter, de activiteiten meer en dus zijn wij op zoek naar mensen 
die willen helpen en/of organiseren bij/van de activiteiten. We zoeken concreet 2 
mensen voor de bingo en 1 voor assistentie bij de bordspellen.
Ook is er, elke 3 jaar, sprake van bestuurswisseling en de eerste wisseling gaat 
plaatsvinden in februari 2023. Dus zijn wij ook op zoek naar mensen die mee 
willen denken en doen in een bestuursfunctie. Het komende jaar kan dan worden 
gebruikt om u in te werken.
Bent u bereid om iets voor uw eigen wijk te doen en hebt u een klein beetje tijd 
over meldt u dan aan bij secretariaat@steenwijknoord.nl .

Medebewoners ‘t Torennest
Wij zijn blij met onze nieuwe medehuurders van het ‘t Torennest “het Taalpunt”. 
Het taalpunt introduceert zichzelf met de bijgevoegde flyer. Dit betekent dat 
het Torennest meer gebruikt gaat worden en dus meer rendabel c.q. minder 
verliesgevend wordt voor de gemeente.
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VAN DE PENNINGMEESTER

Sinds februari 2021 ben ik penningmeester van de vereniging. Het innen van 
de contributie blijkt lastiger dan ik dacht. Gelukkig dat bijna 85 % van de leden 
heeft gekozen voor automatische afschrijving. Maar ook deze automatische 
afschrijvingen gaan niet altijd goed. Er zijn verschillende meldingen, zoals: 
“rekeningnummer gesloten”, “rekeningnummer onjuist”, “administratieve reden” 
en “rekeningnummer blokkade”. De contributie bedraagt slechts € 12,00 per jaar 
en op dit moment hebben wij bijna 300 leden. Het aantal leden is de afgelopen 
maanden flink toegenomen.

In mijn spaarzame vrije tijd ben ik bezig met het opnieuw opzetten van de 
boekhouding en ledenadministratie van de vereniging. In het verleden werden 
deze twee zaken apart van elkaar geregeld. De ledenadministratie doet Chynthia 
Dekker en zij doet het geweldig. Ook dit kost haar veel tijd en energie en dat allemaal 
op vrijwillige basis. Het is onze bedoeling om de ledenadministratie beter te laten 
aansluiten op de boekhouding, zodat dubbele afschrijvingen tot het verleden gaan 
behoren en het allemaal wat overzichtelijker wordt. Het goed bijhouden van de 
ledenadministratie is cruciaal voor een vereniging. We hebben geregeld overleg 
met elkaar en ook Eddy Koelma steunt ons daarbij, waarvoor dank. De opzet 
hierbij is dat volgend jaar de aansluiting er is, zodat wij contributieachterstanden 
gemakkelijker kunnen signaleren.

De contributie kunnen wij nog laag houden, omdat er in enkele gevallen financiële 
ondersteuning is van de gemeente Steenwijkerland, maar u zult moeten begrijpen 
dat wij op dit moment voor dit minimale contributiebedrag van € 12,00 per 
jaar geen aanmaningen en herinneringen kunnen versturen. Ik zou u dan ook 
vriendelijke willen vragen uw eigen bankafschrift na te willen kijken of u de 
contributie over 2021 al heeft voldaan. Mocht dit niet het geval zijn maak het dan 
alstublieft in orde, zodat ik mij kan bezighouden met andere bestuurlijke zaken. 
Kijk het even na en maak het ons alstublieft niet moeilijker, het is voor u een kleine 
moeite en het kost ons weer extra tijd.
Verder wens ik u fijne feestdagen toe en goed en gezond 2022.

Piet Busscher
Penningmeester wijkverenging Steenwijk-Noord
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___________________________________________ 
 
 

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 

 

 

Hier zou 
úw advertentie 
kunnen staan.
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ACTIVITEITEN EN NIEUWE ACTIVITEIT m.i.v. januari 2022

Algemeen
Of het een activiteit betreft voor alle buurbewoners van Steenwijk Noord of alleen 
voor leden staat vermeld bij de activiteit zelf. Voor alle activiteiten geldt dat de 
consumpties € 0,70 zijn per consumptie. U kunt bij aanvang van een activiteit muntjes 
kopen. De overige kosten van de activiteiten staan genoemd bij de activiteiten zelf. 
Voor alle binnen activiteiten zullen wij alle corona maatregelen in acht nemen plus 
de al eerder gestelde regels.

Kaarten
Door de corona maatregelen en de onduidelijkheid over wat wel en niet mag en na 
overleg met de kaarters zelf zijn de kaartavonden voorlopig gestopt. Zodra de overheid 
de corona maatregelen weer versoepelt laten Trees en Winny Hoogma (organisatoren 
van het kaarten) de leden zelf weten wanneer zij weer starten met kaarten.

Bingo
De Bingo van 26 november is afgelast mede vanwege het feit de maatregel, dat wij 
niet langer door mochten gaan dan 20.00 uur.  Of de kerstbingo doorgaat is op dit 
moment nog onzeker.  Aangezien er vanaf maart 2020 geen bingo meer is geweest en 
wij nieuwe spelleiding hebben, weten wij niet wie er regelmatig bingospelers waren 
en wie niet. Om u adequaat op de hoogte te houden of de Bingo wel of niet doorgaat 
zouden wij het fijn vinden om uw emailadres te ontvangen of een telefoonnummer. Wij 
kunnen u dan elke wijziging direct laten weten. U kunt dit doorgeven aan secretaris@
steenwijknoord.nl. Ook het advies om onze website te raadplegen want een wijziging 
in de activiteiten worden daar snel opgezet.

Bordspel-avonden Door  Fred Drent
Vanaf januari 2022 zullen we elke 2e woensdag van de maand een bordspel-avond 
houden in ons wijkgebouw. We beginnen dus op woensdag 12 januari 2022. Alle 
buurtbewoners van Steenwijk Noord kunnen aan deze bordspelavonden deelnemen. 
Wij zorgen ervoor dat er altijd enkele populaire spellen aanwezig zijn, maar het 
leukste is natuurlijk wanneer u uw eigen favoriete bordspel ook eens mee neemt. 
U bent vanaf 19.00 uur welkom. Wees op tijd want aan het begin van de avond 
maken we groepjes die een bepaald spel willen spelen. Om 19.15 uur begint het 
spelen daadwerkelijk en later aanschuiven bij een spel is eigenlijk niet mogelijk. 
We hopen voor 23.00 uur klaar te zijn. 
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Aandachtspunten:  
We spelen altijd het spel volgens de officiële spelregels. 
Afhankelijk van de duur van een spel kunnen er op een avond meerdere ronden of 
spellen gespeeld worden.

Vragen of opmerkingen? Mail naar: bordspel@drentweb.nl
In deze wijkinfo staat een activiteitenkalender. De activiteitenkalender is ook terug te 
vinden op onze website www.steenwijknoord.nl. 

Koffieochtenden
Elke woensdagochtend is er koffieochtend. De themaochtenden moeten nog worden 
ingevuld en dit is afhankelijk van de animo en vraag naar een bepaald onderwerp. 
Mevr. Kroek (notaris uit Steenwijk) komt, in het voorjaar, ons informatie verstrekken 
over nut en noodzaak van een testament en een levenstestament.

l TV + Audio l Inbouwapparatuur 

l Koelen + vriezen l Wassen + drogen 

l Schotel- en antennetechniek

Woldpromenade 13-17 - 8331 JD Steenwijk - 0521-51 22 85

OOSTERHOF
oosterhof@electrowold.nl
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OPROEP CONTACTPERSONEN 

Matthijs Kiersstraat
Voor de Matthijs Kiersstraat hebben wij een nieuw contactpersoon; Marjan van 
Dalen.  Hier zijn wij heel blij mee! 
Wij bedanken de heren Harry en Harm dan ook voor hun jarenlange inzet als 
contactpersonen van deze straat. Heel fijn dat jullie dat deden! 

Capellehof
Ons contactpersoon van de Capellehof is helaas overleden.
Wij wensen alle nabestaanden veel kracht en sterkte toe met dit verlies. 

Wij zoeken om deze reden dan ook een nieuw contactpersoon.
Het gaat om het rondbrengen van een paar Wijkinfo’s, want het is een klein 
straatje. 

Buitenleden
Ons contactpersoon, dhr. Meinsma, die de Wijkinfo rondbrengt naar onze 
buitenleden heeft ook aangegeven graag het stokje te willen overgeven. 
Buitenleden zijn oud wijkgenoten, oud bestuursleden of andere bewoners die 
jarenlang in contact stonden met onze wijkvereniging. Zij wonen nu elders, maar 
wel in Steenwijk natuurlijk. Echter zij zijn betalend lid en ontvangen dus ook graag 
de Wijkinfo. 

Mocht u interesse hebben of eerst nog vragen, dan horen wij het graag. 
Stuur een email naar bestuur@steenwijknoord. nl of bel met onze voorzitter.
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PUZZEL

1 Hoewel het  …………. moest ze haar lezing in 
Elsloo afzeggen

.  .  .  .  .  .  . +

  2 Ze zijn een tijdje uit elkaar geweest maar 
inmiddels is het al ……… goed tussen hen.

+  .  .  .  .  .  .  .

  3 Het is dat  dorpje dat onder Assen ligt maar……… .  .  .  +  .  .  .  .  l  .  .           
  4 Hij mag dan toevallig van Hanegem heten, toch 

is hij de …….
+  .  .  .  m  .  .  .  .    . 

  5 Was me dat lachen met die klap sigaar, zijn hele 
gezicht  …….zwart

W  .  +  .  .  .

  6 Op de driesprong stonden onder een afdakje 
……  kruizen.

V  .  .  .  .  +  .  .  .  .

  7 Ik ben een paar witte schijven kwijt  vandaar 
dat ik nu met  ……

M  .  .  .  .  .  .  .  +

  8 Dat gaat  ………… Bosch toe, zoete lieve Gerretien .  . +  .  .  .  .
  9 Als het verkeer een beetje meezit …..  een uur 

of zes thuis
B  .  .  .  .  +  .  .

10 Nee dank je ik blijf maar ……. geen koffie + .  .  .  .  .  h  .  .  .  
11 Het keukentje is wel te klein. Waar moet ik nu 

al mijn ……..
Z .  .  .  n  .  +  .  .  .  .

12 Bij de bosrand zag de jager een …… .  .  .  .  .  +  .  .  .  .
13 …..in de oosterstraat en wie denkie  dat ik 

tegnkomme
+  .  .  .  .

14 Behalve de kerk bestaat dit dorp alleen ….. + .  .  h  .  .  .  .  .
15 Een eigen ….in de krant levert een mooie 

stuiver op
+  .  .  l  .   .

Vul de plaatsnamen in en lees het antwoord op de kruisjes van boven naar 
beneden.  Voorbeeld: 

10 Nee dank je ik blijf maar 
Kortenhoef geen koffie

+ .  .  .  .  .  h  .  .  .  

Deze puzzel is wel pittig moar :   .       .   .   .        .   .       .   .   .   .   .   .   .   .   

Stuur de oplossing naar redactie@steenwijknoord.nl met uw NAW-gegevens of 
gooi de oplossing in de bus bij Maaike Jansen aan de Matthijs Kiersstraat 12 en 
maak kans op een prijsje! 
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OPLOSSING PUZZEL WI Juli

Deze keer veel inzendingen, dat vinden wij erg leuk! Ga zo door! 

1 Iemand in het zonnetje zetten
2 Iemand om de tuin leiden
3 Iemand op een dwaalspoor brengen
4 Iemand in de watten leggen
5 Iemand voor zijn karretje spannen
6 Iemand in de boot nemen
7 Iemand op zijn wenken bedienen
8 Iemand tegen de schenen trappen/schoppen
9 Iemand uit het oog verliezen
10 Iemand in vertrouwen nemen
11 Iemand op de kast jagen
12 Iemand aan het lijntje houden
13 Iemand in de bloemetjes zetten
14 Iemand met gelijke munt betalen
15 Iemand op de proef stellen
16 Iemand uit de brand helpen
17 Iemand aan zijn lot overlaten
18 Iemand op zijn vingers tikken
19 Iemand in het gelijk stellen
20 Iemand in zijn waarde laten

Na loting is de winnaar geworden: 

Frans Kool, Steenwijkerdiep 89/8331 LR Steenwijk 

Van harte gefeliciteerd! Een prijsje komt zo spoedig mogelijk uw kant op! 
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OPENING SPEELTUIN CAPELLESTRAAT
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SPOKENTOCHT “DE TORENLANDEN”

22 oktober 2021
Het is een heldere, maar koude vrijdagavond. De meeste 
mensen zitten thuis. Fijn bij het warme kacheltje. Degene 
die deze avond even naar buiten gaat schrikt.Wat is er aan 
de hand in onze wijk? Er klinkt de hele avond geschreeuw 
en gegil. En als je goed luistert hoor je af en toe het lawaai 
van een kettingzaag en andere onheilspellende geluiden. 
Er hangt een spookachtig sfeertje.

Deze avond hebben wij, de themagroep, voor het eerst 
een spokentocht georganiseerd in samenwerking met 
Shartonbury. ‘t Torennest is die avond omgetoverd tot griezelig spookhuis, 
waar men moest zijn op de van tevoren doorgegeven tijd. Hier moest je je bij 
onze “strenge” receptioniste melden. In de hal moest de groep wachten tot 
ze een seintje kregen om de tocht te mogen voortzetten. Hard werd er op een 
deur geklopt. Gegil, ze schrikken. De “psychopaat” doet langzaam de deur open 
en wijst ze zwijgzaam naar het lokaal, waar een film werd getoond. In deze film 
werd duidelijk dat er die avond in de wijk psychopaten, moordenaars, dwazen 
en gekken ronddwalen die heel vroeger op mysterieuze wijze zijn verdwenen. En 
dat ze uit zijn op wraak, bloeddorstige wraak. Vervolgens leidde de route naar 
buiten. Onderweg worden de deelnemers de stuipen op het lijf gejaagd. Diverse 
verschillende spoken, gekken en dwazen zijn langs de route verstopt en doen hun 
taak ontzettend goed. De spanning is hoog. Achter elke boom, achter elke struik 
zou een spook kunnen zitten. Deelnemers van jong tot oud liepen gedurfd deze 
route. De één moest enorm lachen van de spanning. Een ander gilde het uit van 
angst. Af en toe hoor je de deelnemers twijfelen. “Waar ben ik aan begonnen” en 
“ Ik durf niet meer verder”. Aan het einde van de route werden ze opgevangen 
bij ‘t torennest, waar de kinderen nog een zakje snoep meekregen. Wat waren 
de reacties ontzettend positief! 148 mensen, jong en oud hebben het aangedurfd 
deze route te lopen. En ze hebben, net als wij van de organisatie, een ontzettend 
leuke avond gehad. Dus.. TOT VOLGEND JAAR!! (als je durft.......)

Ingrid Oosterhof

PS: lijkt het je leuk om spook te zijn? Geef je op bij de themagroep! Dan kunnen we 
er volgend jaar een minstens zo leuke avond en tocht van maken.
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KAARTUITSLAGEN

Kaartuitslagen
Na 5 vrijdagavonden ligt het kaarten weer stil door corona. We wachten af wanneer 
we weer kunnen starten en hopen daarbij na de drukte van alle feestdagen weer 
een start te maken op 14 januari 2022. De winnaars van deze 5 avonden  voor 
jokeren en klaverjassen staan hieronder gegeven.

KLAVERJASSEN
Klaverjassen 01-10 20

Plaats: Naam: Punten
1ste prijs Hr. Koelma 5070
2de prijs Mw. Ykema 5010
3de prijs Dhr. Schaap 4931

Klaverjassen 08-10-2021
Plaats: Naam: Punten
1ste prijs Mw. Schutte 5488
2de prijs Mw.Winters 5254
3de prijs Mw. Schapelhouman 4897

 
Klaverjassen 15-10-2021

Plaats: Naam: Punten
1ste prijs Mw. Onderweegs 5026
2de prijs Dhr. Hoogma 4882
3de prijs Mw. van Geenen 4875

Klaverjassen 05-11-2021
Plaats: Naam: Punten
1ste prijs Dhr. Hoogma 5414
2de prijs Dhr. Bos 5269
3de prijs Mw. Visser 5080
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Klaverjassen 05-11-2021
Plaats: Naam: Punten
1ste prijs Hr. Ebink 5449
2de prijs Mw. Schutte 5117
3de prijs Mw. Brand 5113

JOKEREN
Jokeren  01-10-2021

Plaats: Naam: Punten
1ste prijs Mw. Keizer 188
2de prijs Mw. Holterman 225

 Jokeren  08-10-2021
Plaats: Naam: Punten
1ste prijs Mw. Timmerman 161
2de prijs Mj. E.Keizer 1185

Jokeren  15-10-2021
Plaats: Naam: Punten
1ste prijs Mw. Holterman 134
2de prijs Mw. Keizer 142

Jokeren  05-11-2021
Plaats: Naam: Punten
1ste prijs Mw. Holterman 346
2de prijs Mw. Timmerman 399

  Jokeren  12-11-2021
Plaats: Naam: Punten
1ste prijs Mj. E.Keizer 114
2de prijs Mw.  Keizer 141
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Activiteiten kalender per  1-1- 2022
Datum Activiteit Entree  
Elke woensdagochtend Koffie in het Torennest Geen kosten aan verbonden 
van 10.00-11.30 uur
Elke laatste woensdag van 
de maand Thema-koffieochtend. 
Dit afhankelijk van de animo 
voor een onderwerp.
 
Elke tweede woensdagavond Spelletjesavond  Geen kosten aan verbonden
van de maand van 
19.00 tot 23.00 uur
 
8 januari Nieuwjaarsinstuif  Inloop tussen 16.00-19.00 uur. 
  Geen kosten aan verbonden.
 
14 januari Kaarten (alleen leden) € 3,00
 
21 januari Kaarten (alleen leden) bekend
 
28 januari Cor Orsel neemt ons mee Geen kosten aan verbonden 
 door Oud Steenwijk Noord.
 Voor alle (nieuwe) wijkbewoners 
 die het leuk vinden om 
 Steenwijk Noord (weer) te zien 
 hoe het er vroeger uitzag.
 
4 februari Bingo (alleen leden) € 3,00
 
11 februari Kaarten (alleen leden) bekend
 
13 februari  Schaatsen in Thialf Van 11.00-13.00 uur

waarschijnlijk met een 
schaatsclinic verzorgd door ST 
Giethoorn. Opgeven via de mail 
themagroep met de volgende 
gegevens; Naam, leeftijd, 
lid van de wijkvereniging en 
eigenvervoer of carpoolen.  
Eigen vervoer om 10.45 uur in 
de hal van Thialf melden of ivm 
carpoolen 10.30 uur verzamelen 
bij school B. Niet leden betalen 
volle prijs intree en leden gratis.

 
18 februari Kaarten (alleen leden) bekend
 
25 februari Kaarten (alleen leden) bekend
 
4 maart Bingo     (alleen leden) bekend
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11 maart Kaarten (alleen leden) bekend
 
18 maart Kaarten (alleen leden) bekend
 
19 maart Speurtocht  Nog geen verdere informatie   
  bekend
 
25 maart Kaarten (alleen leden) bekend
 
1 april Bingo    (alleen leden) bekend
 
8 april Kaarten (alleen leden) bekend
 
8 april  Workshop Chocolade Met medewerking van   
  Sjocolada.nl
  Geschatte kosten voor niet leden  
  27,50 en voor leden 22,50
  Opgeven voor 1 februari 2022!
 
15 april Kaarten (alleen leden) bekend 
17 april Paaseieren zoeken  Voor kinderen van 0-12 jaar om   
  11.00 uur Torennest. 
  Geen kosten aan verbonden. 
22 april Kaarten (alleen leden) bekend
 
29 april Bingo     (alleen leden) bekend
 
6 mei Kaarten (alleen leden) bekend
 
13 mei Kaarten (alleen leden) bekend
 
20 mei Kaarten afsluiting 
 seizoen (alleen leden) bekend
 
27 mei Bingo afsluiting seizoen 
 (alleen leden) bekend
 
11 juni  Escaperoom  Nog geen verdere informatie   
  bekend
 
10 september  Pub quiz  Begint om 20.30 uur 
 
7 oktober  Herfstbloemstuk maken  Met medewerking van Gezellig. 
 
28 oktober  Spooktocht  Nog geen verdere informatie   
  bekend 
11 november  Sint Maarten optocht Nog geen verdere informatie   
  bekend

Behalve voor Paaseieren zoeken, Nieuwjaarsinstuif, koffieochtenden, kaarten, Bingo en spelletjes 
graag voor alle overige activiteiten opgeven via de mail thema@steenwijknoord.nl altijd met 
vermelding van de activiteit, naam, leeftijd en wel of geen lid. 
Houd te allen tijde facebook en of de website in de gaten voor actuele informatie. Zeker vanwege 
de onzekere factor m.b.t. de Corona maatregelen.
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CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING
Straat Contactpersoon Tel.
B. ten Broeckestraat Mw. I. Boonstra - B. ten Broeckestraat 2 589386 
Burg. Reinenstraat Mw. N. Schaap- Burg. H.G. Reinenstraat 25 0624804969
Capellehof Vacature  
Capellekade Mw. J .van Steenbergen - Capellekade 4 0612023044 
Capellestraat Fam. Ebink - Capellestraat 122 514287
Dolderweg Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774
E. Hiddingstraat Mw. I. Boonstra - B. ten Broeckestraat 2 589386 
Gedempte Turfhaven Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117 516634
H. van Steenwijckstraat Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven 38 512047
H. van Swinderenstraat Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4 0612023044
H.C. Fledderusstraat Dhr. E. Koelma - H.C. Fledderusstraat 6 510887
Houthaven Fam. Postma - Houthaven 20 518966
M. Kiersstraat Mw. M. van Dalen - M. Kiersstraat 40 
N. ter Maethstraat Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13 511914
Neptunus Mw. A. Brand - Steenwijkerdiep 143 580697
Poseidon Mw. A. Spin - Woldpoort 45 512324
Produktieweg Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774
Stationsbuurt Mw. P. Meekhof - W. de Zwijgerstraat 25   851036
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot - Steenwijkerdiep 80 0623909913
Steenwijkerdiep (oneven) Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117 516634
Tukseweg (even) t/m brug Mw. J. Reuvekamp -Tukseweg 104 851823
Tukseweg (oneven) t/m brug Dhr. L. vd Zweerde - Tukseweg 67 0645087901 
Tukseweg (vanaf brug) Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774 
Tuttelstraat Mw. E. Lok - Tuttelstraat 11  854173
Z. ter Steghestraat Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven  38 512047
Buitenleden+Nijenstede Dhr. J. Meinsma - Burg. Reinenstr. 10          512609
Woldpoort Mw. A. Snijder - Woldpoort 11 0612358471

Alarmnummers:
Brandweer/ Ambulance/ Politie 112
Géén spoed, wel politie  0900-8844
Centrale Huisartsenpost Meppel  0900-112 0 112
Apotheker buiten openingsuren  0521-518111 Servicelijn
Gemeente  0800- 8 650 650



Namens het voltallige bestuur 
en alle werkgroepen wensen 
wij u

Fijne Kerstdagen en 
een gelukkig, voorspoedig 
en gezond 2022 toe!



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


