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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

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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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt inmiddels de nieuwe Wijkinfo van het jaar 2017. Allereerst willen wij
u veel geluk, liefde maar vooral een goede gezondheid wensen voor het nieuwe
jaar!
Dit keer kunt u lezen over de infoavond Bloemschikken die afgelopen oktober
plaatsvond, de kaartuitslagen, maar ook een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Natuurlijk vindt u ook de vaste rubrieken zoals de puzzel en dergelijke. Helaas stoppen de vaste rubrieken De Huismus en Koken met Jan. Wel bedanken we Jan voor zijn jarenlange ontzettend leuke bijdragen aan de Wijkinfo!
Graag willen wij benoemen dat we de Wijkinfo in onze vrije tijd maken, dat we
het zeker leuk vinden om te doen maar dat het soms in combinatie met ons huishouden en banen best een stukje planning vereist. Hierdoor maken we wel eens
fouten, vergeten we iets of doen we iets verkeerd. We doen ons best om dit zoveel
mogelijk te voorkomen.
Om de reden combinatie met gezin en studie heeft redactielid Jildau besloten om
te stoppen met haar functie als redactielid. We begrijpen dit zeker, maar vinden
het zeker erg jammer! Deze editie is de laatste editie waar zij haar bijdrage aan
levert. Na bijna 4 jaar veel voor de Wijk te hebben gedaan, bedanken wij haar hier
hartelijk voor! We zijn natuurlijk bezig om te kijken of er een nieuwe ‘collega’ zich
bij de redactie kan en wil voegen.
We wensen u veel leesplezier en mocht u eens een bijdrage willen leveren dan
horen wij dat graag via een briefje in de bus (zie colofon) of een mailtje naar de
redactie.
Met vriendelijke groet,
Marieke, Jildau en Maaike
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VAN DE BESTUURSTAFEL
De afgelopen maanden waren, voor bestuur en belangen, erg enerverend. Zoals de meeste van u weten gaat onze wijk de Torenlanden op de schop. Gelukkig
heeft de gemeente gekozen voor een traject waarbij de bewoners van de wijk mee
konden denken. Goed idee maar dat heeft erg veel tijd in beslag genomen. Het
bestuur hoopt dat het resultaat er wezen mag. Niet alle wensen kunnen vervuld
worden, er zullen ook wat minpunten komen.
Leuke bijkomstigheid is dat mensen elkaar hebben leren (her) kennen als zijnde
buurt genoten. De info avond in oktober is goed bezocht. Onderwerp was dit keer:
Zelf een bloemstuk maken. Onder leiding van de dames van “Gezellig Bloemen”
zijn de aanwezigen daar mee bezig gegaan. Resultaat: Iedere deelnemer ging met
een mooi Herfst stuk huiswaarts. De wekelijkse kaart en bingo avonden worden
goed bezocht maar meer deelnemers zijn altijd van harte welkom.
Jammer dat er op 11 november geen lampionnen optocht was, hopelijk volgend
jaar wel? Oorzaak; geen muziekkorps beschikbaar en de jeugdcommissie was niet
op sterkte. Gelukkig is dit laatste probleem , dankzij nieuwe vrijwilligers, opgelost.
Nu de jeugd commissie uitgebreid is kampt de redactie met een te kort aan leden.
Het gevolg is dat we in december geen Wijk Info hebben kunnen uitgeven. Jammer, het bestuur betreurt dit zeer en hoopt dat de redactie snel uitbreiding krijgt.
Inmiddels is het nieuwe jaar al weer een maand oud en zijn we alle drukte van december al weer vergeten. De Nieuwjaars instuif was gezellig. Helaas was de weersverwachting voor deze dag niet zo geweldig. Maar het bestuur heeft toch nog een
30 personen de hand kunnen schudden. Veel blijft onze aandacht vragen, maar de
aanhouder wint.
Punten die ons en de werkgroep belangen al heel lang bezig houden zijn b.v. de
geluids- en parkeerhinder voor de omwonenden van de Meenthe. Maar ook het
aanplanten en onderhoud van het Torenplantsoen en de herinrichting van de wijk
Torenlanden vraagt onze aandacht. Wij blijven alert, mocht u problemen of vragen
hebben, laat het ons weten.
Elly van der Maas
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BENT U ONZE NIEUWE BESTUURSCOLLEGA?
Binnen het bestuur is er nog steeds plaats voor nieuwe bestuurders.
Mensen die samen met de andere leden van het bestuur willen meedenken om zo
een levende vereniging in onze wijk in stand te houden.
Idee voor een leuke activiteit?
Heeft een goed idee of project dat u graag eenmalig of 1x per jaar wil doen?
We horen het graag en kunnen samen kijken of we dit kunnen realiseren. Ook zijn
wij op zoek naar mensen die het Volleybaltoernooi, de Barbeque, de Infoavonden
willen verzorgen.
2017 = 30 jaar bestaan wijkvereniging Steenwijk Noord
Wij zoeken mensen die hier ideeën en uitvoering aan willen geven!
Mocht u interesse hebben, voor meer informatie kunt u altijd terecht bij een van
onderstaande bestuursleden of mail naar info@steenwijknoord.nl:
mw. Albertine de Jonge,			
mw. Elly van der Maas,			
dhr. Lefert Roo,				

H. v. Swinderenstraat 31
Houthaven 28
Egbert Hiddinkstraat 1
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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
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WIJKAGENDA 2017

WIJKAGENDA 2017
DATUM
03
10
17
24
03
10
17
24
31
07
14
21
28
05
12
19

februari
februari
februari
februari
maart
maart
maart
maart
maart
april
april
april
april
mei
mei
mei

ACTIVITEIT
Kaarten
Bingo
Kaarten
Kaarten
Jaarvergadering
Bingo
Kaarten
Kaarten
Kaarten
Bingo
Kaarten
Info avond
Kaarten
Bingo
Kaarten
Feestavond

AANVANG
19.15
19.30
19.15
19.15
Info volgt
19.30
19.15
19.15
19.15
19.30
19.15
Info volgt
19.15
19.30
19.15
Info volgt

JEUGDAGENDA 2017

JEUGDAGENDA 2017

Zet de data vast op jullie kalender!

Activiteit
Datum
Schaatsen
in data
Thialf		
5 februari ( indien mogelijk natuurijs)
Zet de
vast op jullieZondag
kalender!
Workshop			
Vrijdag
31
maart
Activiteit
Datum
Paaseieren zoeken		
Zondag 16 april
Schaatsen in Thialf
Zondag 5 februari
Kinderbingo			
Woensdag 31 mei
( indien mogelijk natuurijs)
Bowlen				
Zaterdag 7 oktober
31 maart
KerstWorkshop
knutsel			
WoensdagVrijdag
13 december

Paaseieren zoeken
Kinderbingo
Bowlen
Kerst knutsel

Zondag 16 april
Woensdag 31 mei
Zaterdag 7 oktober
Woensdag 13 december
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FAMILIEBERICHTEN
DANKBETUIGING
Noot van de redactie:
Onderstaande dankbetuiging staat veel te laat in de Wijkinfo. Deze fout ligt geheel bij
onze zijde. Onze welgemeende excuses hiervoor. Daarom plaatsen wij deze alsnog.

Verdrietig, maar dankbaar kijken wij terug
op de dagen rond het overlijden en het afscheid nemen
van mijn man, vader en opa
Evert Jan Lubbersen
Mede namens mijn kinderen en kleinkinderen
wil ik u bedanken voor uw steun en medeleven.
Dika Lubbersen – Nijland

Op 18 november is de heer Geert Schutte overleden in de leeftijd van
85 jaar. Wij wensen Mieke, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel
sterkte toe om dit gemis een plaats te geven.
Bestuur en leden van de wijkvereniging herinneren Geert als een zeer
betrokken man die graag een kaartje kwam leggen.
WIJKinfo STEENWIJK NOORD
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FAMILIEBERICHTEN
OVERLIJDENSBERICHT
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VERSLAG KERSTKNUTSEL MAKEN
Op woensdag 14 december was het eindelijk weer zo ver! Met de jeugd gingen we
lekker knutselen in het teken van de kerst. Er kwamen ongeveer 15 kinderen naar
ons wijkgebouw. Een leuke opkomst! Van bloempotten werden creatieve kaarsenstandaards en kerstklokken gemaakt. Er werd geschilderd, geplakt, geknipt en
vooral hard gewerkt. Aan het eind van de middag namen alle kinderen tevreden
een eigengemaakt ontwerp mee naar huis.

Meisje knutselt

Overzicht lokaal
13
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VERSLAG SCHAATSEN IN THIALF
Wat geweldig dat we zondag 29 januari met wel 57 personen (jong en oud) op de
ijsbaan van Thialf stonden. Wat was het heerlijk en gezellig om zovelen uit onze
buurt te schaatsen! De kinderen reden hun baantjes op de korte baan, of gingen
schaatsen op de middenbaan. Een enkeling waagde het om op de grote 400 meter
baan te gaan schaatsen. Ook de ouderen schaatsten lekker hun baantjes. Aan de
kant stond de begeleiding met een versnapering en een warm bakje koffie/thee.
Voor de kinderen was er ook genoeg te drinken en te eten. Zo hebben we ons met
z’n allen goed vermaakt en weten we zeker dat deze activiteit volgend jaar weer
een vervolg krijgt.

Schaatsen deel 2

Clubje schaatsen
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EVEN VOORSTELLEN….
Nieuw jeugdcommissie lid
Mijn naam is Karin Schrotenboer.
Ik woon alweer 10 jaar samen met mijn vriend Gert Broer en twee kinderen Dionne en Tristen aan de Capellestraat in Steenwijk. Ik heb het goed naar mijn zin
in deze buurt met gezellige buren en ontzettend veel vriendjes en vriendinnetjes
voor de kinderen.
Verder ben ik werkzaam op KC Bernhard en KC Johan Friso in Steenwijk. Daar ben
ik de juf voor de kleuters en de plusklas. In de plusklas zitten kinderen die meer
aan kunnen in het onderwijs.
In het weekend ben ik vaak te vinden bij Olde Veste, waar beide kinderen voetballen. Verder vind ik het lekker om een spannend boek te lezen, Wordfeud of
Wordon te spelen op de tablet. Ook ben ik graag aanwezig wanneer er iets georganiseerd wordt in de stad.
In september ben ik in de jeugdcommissie gekomen. De activiteiten voor de jeugd
lagen een tijdje stil en dat vond ik ontzettend zonde. Dat is de reden waarom ik
de jeugdcommissie ben komen versterken. Ik ben dan ook ontzettend blij dat er
alweer verschillende activiteiten op de planning staan.
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TORENPLANTSOEN
Bij de start van het nieuwe jaar wil Belangen de tuin vrijwilligers bedanken voor
hun inzet in het afgelopen jaar en de beste wensen en veel tuinplezier voor 2017
overbrengen.
Na de eerste voorbereiden acties , overleg rondes en bespreking en met de gemeente ging in mei 2016 in spade in de grond. Op 4 juni daarna hadden we de
officiële opening en de naam prijsvraag. Op deze dag werd ook de eerste boom
geplant.
Hierna volgde met vrijwilligers de aanplant van de struiken om de s likken . Ook
de leerlingen van groep 7 van school B hebben de struiken om de toekomstige
school tuintjes gepland. Daarna kwam toch nog de zomer waarbij het onkruid tot
boven de struiken groeide. Gelukkig konden we na de vakanties met behulp van de
vrijwilligers het onkruid aanpakken en met Karre vrachten afvoeren naar de ROVA.
Inmiddels is de tuin aarde voor de school en groente tuintjes voor de belangstellende wijkbewoners in overleg met de school worden ingevuld.
Wij verzoeken belangstellende dan ook dit op te geven aan school B en aan Belangen zodat we e.a. kunnen coördineren.
Het vervolg is dat we de reeds door Chris Teurlinckx bestelde 14 bomen ‘ijs en
weder dienende’ op 11 maart willen planten in de Boomgaard.
Hiervoor vragen we of de vrijwilligers ons weer willen helpen met het planten en
aanleg van de paden e.d.
Half maart komen dan de professionele tuinlieden het veldbloemen mengsel inzaaien.
En hopen we dat we in de meimaand van onze tuin Het Toren Plantsoen
( gekozen naam uit prijsvraag ) te kunnen genieten.
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INFO AVOND BLOEMSCHIKKEN
Een infoavond met bloemschikken. Samen met Marsha rond de zomervakantie
contact gezocht met Gezellig. Ja! ze wilden graag komen. Dus de afspraak gemaakt
voor de laatste vrijdagavond in oktober mits genoeg deelnemers. Deze ronde was
de deelnameprijs wat hoger dan meestal het geval is, dus we waren nieuwsgierig
naar de aanmeldingen toen zo’n twee weken van te voren de folders in de bus
lagen. Nou dat bleek geen vraag. We hadden binnen 5 dagen al genoeg aanmeldingen om het door te laten gaan. Wat ontzettend fijn.
Op de avond zelf natuurlijk op tijd aanwezig. Gezellig ontvangen en helpen de
spullen naar binnen te halen en de tafels goed neer te zetten. En dan komen de
deelnemers binnen.
Dus met een zeer gezellige groep druk aan de slag. Natuurlijk was er een mooi
voorbeeld gemaakt door Gezellig en kon er een beetje gespiekt worden. Iedereen
kreeg een mooi glazen bord met een ronde schijf oase erop, de basis. Van daaruit
werd stap voor stap het bloemstuk opgebouwd. Ondertussen werd er even een
beetje gepauzeerd met een kop koffie of thee maar daar nam men eigenlijk weinig
tijd voor. Ondertussen werd er gepraat, vergeleken en her en daar een handje geholpen. Rond kwart over negen waren de meesten klaar. Weet wat ik zo prachtig
vind? Iedereen had dezelfde materialen tot zijn beschikking, hetzelfde voorbeeld,
dezelfde begeleiding maar ..... elk stuk is anders en uniek en even prachtig! Een
Gezellige avond met mooie bloementaarten!
Met vriendelijke groet, Albertine
PS; En natuurlijk met veel dank aan Marsha en Elly

Bloemstukken

Druk bezig
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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
erdeel van
ond

www.uwledenvereniging.nl
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KAARTUITSLAGEN
21-okt-16
KLAVERJASSEN		 JOKEREN
1 ste Hr. de Bruin
5429
1 ste Mevr. Smit
2 de Mevr. Haas
5066
3 de Hr. van Luinen
4910
4 de Mevr. Ebink
4820
p.p. Hr. Hoogma
3590
p.p. Mevr. v.d. Ploeg 581
4-nov-16
KLAVERJASSEN		 JOKEREN
1 ste Hr. Ebink
5733
1 ste Mevr. Spin 80
2 de Mevr. Haas
5078
3 de Mevr. Ebink
5161
4 de Hr. de Bruin
4806
p.p. Hr. Hoogma
3282
p.p. Mevr. Smit

238

578

18-nov-16
KLAVERJASSEN		 JOKEREN
1 ste Hr. Drent
5233
1 ste Mevr. Spin
2 de Mevr. v. Luinen
5261
3 de Mevr. Onderweegs
5211
4 de Hr. Onderweegs
5201
p.p. Mevr. Pieters
3693
p.p. Mevr. Smit 420
25-nov-16
KLAVERJASSEN		 JOKEREN
1 ste Hr. Haas
5769
1 ste Mevr. Bakker – Mulder
2 de Mevr. Schapelhouman 5161
3 de Hr. Drent
4883
p.p. Hr. Hoogma
3951
p.p. Mevr. Spin

19

192

72

500
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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
ook
s’avonds
8331 KK Steenwijk
Tel:0651383445
ook sʼavonds
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2-dec-16
KLAVERJASSEN		 JOKEREN
1 ste Mevr. Schutte
5280
1 ste Mevr. Spin
2 de Hr. de Bruin
5253
3 de Mevr. Bakker
5149
4 de Mevr. Ykema
5054
5 de Hr. v. Luinen
5041
p.p. Mevr. Orsel
3825
p.p. Mevr. Smit
02-dec-16
KLAVERJASSEN JOKEREN
1 ste Mevr. Schutte
2 de Hr. de Bruin
3 de Mevr. Bakker
4 de Mevr. Ykema
5 de Hr. v. Luinen
p.p. Mevr. Orsel

5280
5253
5149
5054
5041
3825

75

352

1 ste Mevr. Spin

75

p.p. Mevr. Smit

352

Vrijdagavond 9 december was de laatste kaartavond van 2016.
Ook deze keer was er voor de winnaar van het klaverjassen een hele kalkoen,
beschikbaar gesteld door dhr. Oosterhoff van de Albert Heijn, Prinsenhoven aan
de paardenmarkt. Voor het jokeren was er een geheel verzorgde kip beschikbaar
gesteld.
Verder zijn deze avond veel prijzen gevallen in de vorm van vlees.
De kip in braadzak ging deze keer naar mevr. Bakker-Mulder bij het jokeren. De
kalkoen werd bij het klaverjassen gewonnen door dhr. Madhuizen met maar liefst
6170 punten.
Daar ben ik dan 2 avonden voor aan het kaarten ;-)
Aan het slot van de avond had Trees een regeling getroffen met dhr. Oosterhoff
en kregen alle niet-winnaars een plant en een mooie kerstster mee naar huis.
Winy Hoogma
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PUZZEL
PUZZEL

AANKLACHT
ABSINT
AFBETALEN
AFHAALCHINEES
AIDA
AURA
BARS
BEDAARD

BEURSSTUDENT
CUBAAN
DORDRECHT
DRUK
EEND
INTERACTIEF
KWEE
LEPERD

MAGIER
NOOR
ODER
OPERAZANGERES
RAAD
REFTER
RUIT
RUPS

STEENBOK
TAPIR
TATER
TOUWLADDER
TRAPGAT
UITDIEPEN
ZIJLOGE
ZOEK

Maak
de puzzel,
de overgeblevenletters
letters vormen
eeneen
oplossing!
Maak de
puzzel,
de overgebleven
vormen
oplossing!
Mail deze met uw adresgegevens naar redactie@steenwijknoord.nl of

Mail deze
uw adresgegevens
naarJansen
redactie@steenwijknoord.nl
gooimet
de oplossing
in de bus bij Maaike
aan de Matthijs Kiersstraat 12of
en
kans opin
een
ooi demaak
oplossing
deprijsje!
bus bij Maaike Jansen aan de Matthijs Kiersstraat 12
n maak kans op een prijsje!
23
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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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OVER DE HUISMUS
Huismussen vliegen vrij en blij
Naar de rand van de dakgoot voor hun vrijerij.
Onder de pannen doen ze ook hun best
En maken alweer …………een nest.
Elk voorjaar zien we hun ritueel
Een mooi gezicht en wie weet hoeveel Jongen ze dan uit gaan broeden
En daarna gaan voeden.
Eenmaal, vlieg vlug, gaan ze de jongen de omgeving verkennen
En voer halen , al zullen de ouden hen eerst verwennen.
De huismus van deze vereniging heeft waarschijnlijk een goede levensverzekering.
Hij vliegt over huizen en straten En heeft commentaar in alle maten.
Maar dat hij op z’n tellen moet passen dat weet hij wel
Want met die praatjes zet hij zijn leven op het spel.
Karel de Kater

CONTACTPERSOON GEZOCHT
Helaas heeft mevr. Buitenhuis aangegeven niet langer contact persoon te kunnen
zijn voor de Stationsbuurt. Zij heeft vanaf dat de Stationsbuurt aansloot bij de
wijkvereniging met veel inzet als contactpersoon gefunctioneerd. Wij bedanken
haar daar hartelijk voor!
Wie wil haar taak overnemen? Laat het weten, via mail of telefoon, aan voorzitter of secretaris. Gegevens vindt u op pag. 2 van deze Wijkinfo.

25
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UITNODIGING
ALGEMENE LEDENVERGADERING 3 MAART 2017
Het bestuur van de wijkvereniging Steenwijk Noord nodigt haar leden uit voor het
bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op vrijdag 3 maart 2017 om 19.30 uur
in het wijkgebouw “t TORENNEST” aan de Matthijs Kiersstraat.
De financiële jaarrekening 2016 evenals de begroting 2017 liggen ter inzage op de
vergadering. De terugblik en jaarverslagen 2016 zijn gepubliceerd in de wijkinfo.
AGENDA
1
2
3
4
5
6
7
8

Opening.
Notulen van de ledenvergadering d.d. 25 februari 2016. Deze is afgedrukt in de
wijkinfo.
Bespreken van de financiële jaarrekening 2016.
Bespreken rapport kascommissie.(Herman van Dijk & Roland Heerschop)
Goedkeuren jaarrekening 2016 en dechargeren bestuur.
Benoemen nieuw kascommissielid. Aftredend is de heer van Dijk.
Bespreken financiële begroting 2017
Verkiezing bestuursleden:
Aftredend volgens rooster is de penningmeester dhr. M van Luinen . Hij stellen
zich weer herkiesbaar voor deze functie. ( in de huidige vorm). Ook aftredend
is bestuurslid de heer L. Roo. Ook hij is herkiesbaar. Daarnaast heeft de voorzitter, mevr. A de Jonge, te kennen gegeven i.v.m. privé omstandigheden, haar
functie voor nog 1 jaar te willen vervullen.

PAUZE.
9
10
11
12
13

Kobie Storm laat een documentaire zien over de touwslagerijen van Steenwijk.
Terugblik 2016, de diverse verslagen zijn te vinden in de wijkinfo.
Vooruitblik 2017.
Rondvraag.
Sluiting.
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TERUGBLIK OP HET VERENIGINGSJAAR 2016 VAN
WIJKVERENIGING STEENWIJK NOORD
Bestuur:
In het verenigingsjaar 2016 was de bestuur samenstelling als volgt: Voorzitter Albertine de Jonge; Secretaresse: Elly van der Maas; Penningmeester: Martien van
Luinen, Lefert Roo en Lesley van de Zweerde, beide bestuurslid.
Leden
Onze vereniging telt momenteel 315 leden. Het aantal huishoudens is ca. 750.
Leden administratie
Wordt verzorgd door Kees Nagelhout. Dit jaar zijn alle mutaties verwerkt en ons
bestand is weer in orde.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergadert elke tweede dinsdag van de maand,.
De ledenvergadering was op donderdag 25 februari waarbij het bestuur 20 leden
kon begroeten.
Nieuwjaars instuif
Op zaterdag 2 januari zijn we het nieuwe jaar gestart. Anders dan voorgaande jaren n.l. met een instuif middag, voor jong en oud, dus ook de jonge gezinnen met
kinderen. Hier voor is gekozen om meer mensen de gelegenheid te geven elkaar
te ontmoeten. Onder het genot van kopje koffie, kop soep en een lekker hapje en
een gezellige quiz werd het een leuke middag.
Contactpersonen
De wijkcontactpersonen zijn voor het bestuur de oren en ogen in de Wijk. Daarnaast bezorgen ze bij de leden onze Wijk Info. Op het ogenblik zijn er 18 personen
actief als wijkcontactpersoon. De fam. Haas zorgt elke keer weer dat het juiste
aantal boekjes bij de juiste contactpersoon wordt afgeleverd.
Redactie en website
Maaike Jansen, Jildau Coehoorn en Marieke de Jonge hebben als redactie weer
veel energie gestoken in het samenstellen van ons wijkorgaan. Samen met Hendrik
de Nekker, die de omslagfoto verzorgt, is het steeds weer een prachtig, prettig
leesbaar boekje.
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Natuurlijk blijft het belangrijk dat er kopie door de leden aangeleverd wordt.
Arjan Kroon, de beheerder van de website, zorgt dat de site actueel blijft. Zo worden de oudere edities van onze wijkinfo hierop geplaatst.
Belangenbehartiging
Het afgelopen jaar bestond de groep uit: Roland Heerschop, Anjo Geluk, Piet
Brinksma, Lefert Roo, Sebastiaan Brand en Kees Nagelhout. De laatste heeft begin 2016 afscheid genomen van belangen. Zij houden onze wijk leefbaar, door te
letten op o.a. blijft onze wijk “groen”, hoe is het met de verkeersveiligheid en signaleren bronnen van ergernis of ongemak. Dit jaar de verkeersveiligheid van de
Tukseweg aangepast en is er heel veel overleg geweest ten behoeven van de Revitalisering van de wijk Torenlanden. Op het braakliggend terrein naast school B,
aan Mr. Z. ter Steghestraat heeft de werkgroep, samen met vrijwilligers uit de wijk
zich ingezet voor de realisatie van een stukje natuur, het “Torenplantsoen”. Door
te veel wisselende weersomstandigheden
konden nog niet alle plannen uitgevoerd worden. Maar in 2017 zullen we de resultaten kunnen zien.
Jeugd commissie
Sandra Vos, Marsha Roo, Karin Gorte en Michelle Keus zijn dit jaar weer van start
gegaan. Helaas, in de loop van dit jaar volgde enkele afmeldingen. Herhaalde oproepen voor extra mensen in de Wijkinfo bleven zonder respons. Resultaat: de
commissie besloot na het paaseieren zoeken de verder geplande activiteiten niet
meer uitvoeren. Echt jammer! Gelukkig, eind van het jaar zijn er enkele nieuwe
leden toegetreden tot de commissie die nu bestaat uit: Marsha Roo, Karin Gorte.
Karin Schrotenboer, Margerita Kroon-Steffens en Sanne v.d. Linde.
Activiteiten
Info avonden
Vrijdag 22 april hadden we Ben Hut uit Zuidwolde op bezoek. Hij maakt in eigen
fabriek allerlei cosmetische producten die ook te koop waren. Maar zijn passie is ”
luchtjes” maken. Hiervan had hij diverse monsters meegenomen. Denk aan : Hoe
ruikt een boerderij, of Hoe ruikt een modderveld en meer van die extreme geuren,
Vrijdag 28 oktober was een team van ‘Gezellig bloemen” In het wijkgebouw. Thema: Herfst bloemstuk maken. Van deze bloemschikkers zijn diverse foefjes geleerd.
Resultaat: de deelnemers gingen zeer tevreden met een prachtig herfst-stuk huiswaarts.
WIJKinfo STEENWIJK NOORD
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Feestavond
Vrijdag 20 mei was er het gezellige slotfeest voor de leden in “het Torennest. Zoals
we gewend zijn was het puik verzorgd. Een lekker kopje koffie/thee, een bijzonder
smakelijk warm en koud buffet met een lekker drankje maakte er een oer gezellige
avond van. De muzikale omlijsting werd verzorgt door de ONE MAN BAND BOB
LINE. De organisatoren betreuren het wel dat de belangstelling van de leden in de
leeftijd van ca. 30 tot 50 jaar erg gering is.
Kaarten en bingo
Vanaf September tot begin Mei wordt er op de vrijdagavond iedere maand 3 keer
gekaart, (jokeren en klaverjassen), en 1 keer bingo gespeeld. Van de kaarters worden de standen bij gehouden en aan het eind van het seizoen de wisselbekers uitgereikt. In 2016 dhr. Ebink bij het klaverjassen en mevr. Stephanus bij het jokeren.
Bij zowel het kaarten als de bingo waren gemiddeld 30 personen aanwezig.
Koffieochtend
De koffieochtend op de woensdag morgen in het Torennest van 10 tot 11 uur is
inmiddels een vaste, niet meer weg te denken , activiteit. Hier komen gemiddeld
12 personen om samen een lekker kopje koffie te drinken.
Buitenactiviteiten Vanaf Mei tot eind Augustus worden de buiten activiteiten gehouden.
Jeu de boules, op de woensdagavonden. Helaas waren de weergoden de spelers
dit jaar niet goed gezind. Veelal was de regen of de warmte de oorzaak dat er niet
gespeeld werd.
Fietsen, op de dinsdagmiddag. De tochten waren weer een groot succes.
Allen die voor bovenstaande activiteiten verzorgd hebben en alles in goede banen
geleid hebben, hartelijk dank hier voor.
Namens het bestuur
Elly van der Maas.
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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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UITNODIGING KOFFIEOCHTEND
Elke woensdagochtend is er de koffieochtend tussen 10.00 en 11.00 uur. Nieuw
is dat op elke laatste woensdagochtend van de maand zal er worden aangeschoven door Paula Bierma van het Mantelzorgnetwerk. Ook zal een wijkverpleegkundige uit onze wijk aanwezig zijn. Misschien heeft u vragen voor uzelf of voor
iemand in uw directe omgeving, deze kunt u aan de grote tafel of eventueel 1 op
1 stellen. Tevens zullen zij een en ander vertellen en anders bent u gewoon welkom voor een gezellige wijkpraat. Natuurlijk onder het genot een goed verzorgde
kop koffie of thee van onze Trees Hoogma en Gezina Pieters.
Elke woensdagmorgen van september tot april van 10.00 - 11.00 uur is er koffieochtend.
Deelname is gratis.
Komt u ook eens een kopje koffie doen?

UITSLAG PUZZEL WI
De oplossing van de puzzel van de Wijkinfo van oktober is:
MEDEWERKER
Marco ter Wischa heeft dit keer gewonnen.
Van harte gefeliciteerd! U ontvangt binnenkort uw prijsje!
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MEER OF MINDER ??
Indien een woning aan een toeristische route komt te liggen wordt die woning
dan meer of minder waard? Dat vragen enkele bewoners van de Burgemeester
Reinenstraat zich af. Ambtenaren van deze gemeente en leden van de Historische Vereniging in Steenwijk in samenwerking met de Belangengroep van de
wijkvereniging Steenwijk Noord hebben n.l. een wandel - c.q. fietsroute bedacht
die men de Vestingroute noemt. En wat is het geval, die route gaat vlak langs de
achtertuinen van een aantal bewoners van de Reinenstraat. Men heeft n.l. eerst
een brug over de stadsgracht aangelegd die prachtig in die route past. Weg vrijheid en weg woongenot.
En in hun enthousiasme hebben ze ook nog bedacht dat er een touwslagerij
moet komen in de tuin van Zorgcentrum Nijenstede. Ja, men heeft wel vele
alternatieven onderzocht, maar die plek was toch wel erg geschikt want vroeger
waren er meerdere touwslagerijen aan de rand van de stad. Vandaar. Misschien
is er ook gedacht aan een plek op de Markt of ergens anders in de binnenstad,
maar zeker niet in de achtertuin van een der leden van de Historische Vereniging.
De bewoners van de Reinenstraat zien de horden Chinezen en Japanners langs
komen (als maar foto’s makend) begeleid door een gedreven stadsgids. O, ja er
komen borden langs de route zodat men alles kan lezen over het rijke verleden
van deze stad. Waarschijnlijk ook in het Chinees.
Nu wordt er nog wel beplanting aangelegd zodat de toeristen (en andere nieuwsgierigen) het uitzicht iets wordt belemmerd. Dat zal de waarde van de woningen
goed doen.
J. Meinsma.

Note van het bestuur: De wijkvereniging Steenwijk Noord, bestuur en belangen, hebben
géén enkele medewerking verleend aan het realiseren van de fiets/wandelverbinding
de Vestingsroute. Tevens heeft de wijkvereniging hier ook geen andere aankondiging of
vermelding van ontvangen van de gemeente of Historische Vereniging.
Albertine, Voorzitter
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STEENWIJKSE GESCHIEDENIS
RAMSWOERTHE DEEL 2
Bij deze het vervolg van het in het afgelopen wijkkrantje geplaatste stuk over huis
Rams Woerthe. De tekst is afkomstig uit een folder uitgegeven door vereniging
Hendrick de Keyser.
Op 12 juli 1899, de ruwbouw was in volle uitvoering, werd een gedenksteen gelegd en een oorkonde in een koker in de muur ingemetseld. Jan Hendrik Trom
Meesters, Anna Catharina Viëtor en hun vijf kinderen verhuisden begin 1900 naar
de villa. Het verblijf van de familie was echter van korte duur; Jan Hendrik overleed in 1908 en zijn weduwe verhuisde een jaar later terug naar hun oude huis
aan de Kornputsingel. Rams Woerthe bleef in haar bezit. Ze gebruikte het voor
feestjes, de tuin met tennisbaan als speelplaats voor de kinderen en het noordelijke deel van de villa werd vanaf 1914 verhuurd. In 1917 werd ze gedwongen de
villa te verkopen doordat de Russische aandelen (de firma Tromp Meesters dreef
handel met Rusland en leverde bielsen voor de spoorwegen) door de Russische
Revolutie niets meer waard waren. De houtzagerij was reeds in 1909 gesloten. Na
lang onderhandelen werden de villa en het park op 1 november 1917 voor 90.000
gulden gekocht door de gemeente. De inboedel werd verkocht, het gebouw voor
6.000 gulden verbouwd en ingericht als gemeentehuis. De gemeente betrok Rams
Woerte in het voorjaar van 1918. Door opeenvolgende verbouwingen verdwenen
delen van de oorspronkelijke interieurafwerking. Gedurende het verblijf van de
gemeente groeide de behoefte aan ruimte. In de jaren zeventig van de 20ste eeuw
werden in de achtertuin barrakken geplaatst die als noodopvang moesten dienen
en in de jaren tachtig werd gekeken of er een uitbouw kon worden gerealiseerd.
Deze plannen stuitten op verzet en het besluit werd genomen om een nieuw gemeentehuis te bouwen. In 1991 vertrok men uit het pand. Dit bleef in het bezit van
de gemeente die een nieuwe functie zochten. Plannen om een Jugendstilmuseum
of congrescentrum in de villa te vestigen liepen op niets uit.
In deze periode werd ook gesproken met Vereniging Hendrick de Keyser over een
mogelijke aankoop. In 1995 werd het pand in gebruik genomen door het waterschap Wold en Wieden. Naar een plan van de architecten G. Oord en J. Ruiter werd
het verbouwd en deels gerestaureerd. Na een fusie in 1999 vertrok het waterschap al weer en werd Rams Woerthe betrokken door het college van burgemeester en wethouders van de fusiegemeente Steenwijkerland. De gemeentelijke collectie van werken van de in Steenwijk geboren Amsterdamse stadsbeeldhouwer
Hildo Krop (1884-1970) kreeg een plaats in een deel van het pand.
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In opdracht van de gemeente werden stapsgewijs restauraties uitgevoerd van de
monumentale vertrekken op de hoofdverdieping, de schilderingen, plafonds en
het glas-in-lood. Eind 2015 is de villa, met naastgelegen aardappel- of appelkelder
en de portierswoning gekocht door vereniging Hendrick de Keyser. Het park met
opstallen en hek bleven eigendom van de gemeente.
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Machinefabriek Bos
Steenwijk
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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
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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
Tel.
Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5
514667
Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5
514667
Mw. Slot – Capellekade 2
517012
Mw. Slot – Capellekade 2
517012
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
524774
Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5
514667
Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91
321061
Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11
512047
Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4
0612023044
Dhr. E. Koelma – H.C. Fledderusstraat 6
510887
Dhr. J. v/d Maas – Houthaven 28
523513
De heren Harry en Harm - M.Kiersstraat 19
851019
Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13
511914
Mw. R.Lubbinge – Steenwijkerdiep 151
515244
Mw. A. Spin - Woldpoort 45
512324
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
524774
Mw. A. Buitenhuis - Looijersgracht 25
516134
Dhr. Elschot – Steenwijkerdiep 80
519049
Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91
321061
Mw. T. Kuiper – Tukseweg 116
518529
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
524774
Mw. G. Schutte – Tuttelstraat 6
517432
Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11
512047
Dhr. J. Meinsma – Burg. Reinenstr. 10
512609
Mw. A. Snijder - Woldpoort 11
0612358471

Alarmnummers:
Brandweer / Ambulance / Politie
Géén spoed, wel politie 		
Centrale Huisartsenpost Meppel
Apotheker buiten openingsuren
Servicelijn gemeente 		

112
0900-8844
0900-112 0 112
0521-518111
0800- 8 650 650
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communicatie
drukkerij
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Woldmeentherand 3 | 8332 JE Steenwijk
(0521) 52 44 55 | info@bijzonderdruk.nl

www.bijzonderdruk.nl

