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ATTENTIE ATTENTIE ATTENTIE!

Ons bestuur krimpt!
Foto: Henk de Nekker
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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt de eerste Wijkinfo van dit nieuwe jaar!
Allereerst wensen wij u namens het bestuur en de redactie veel gezondheid en
geluk voor het nieuwe jaar!
Daarnaast zijn wij blij te kunnen vertellen dat de redactie versterking heeft
gevonden: Francine Boschma-van Oosterhout heeft zich inmiddels bij ons
gevoegd, daar zijn wij heel blij mee! In deze wijkinfo stelt zij zich aan u voor op
blz. 14.
Verder hebben we zoals u wellicht weet een tekort aan bestuursleden en in de
nabije toekomst lijkt het bestuur nog meer te gaan krimpen. Dit is niet goed,
want zo kan ons bestuur nooit alle taken uitvoeren. Dus bent u iemand die
graag wat wil doen of kent u iemand die ons wellicht wil helpen? Wilt u eens
rondvragen en laat het ons weten? Wij zijn er erg blij mee, alle kleine handjes
helpen.
Tot slot treft u in deze Wijkinfo een plattegrond van de aangepaste planning van
de herinrichting van de Torenlanden.
Wij wensen u veel leesplezier en als u vragen heeft, vernemen wij deze graag!
Een bijdrage leveren aan deze Wijkinfo mag natuurlijk ook!

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 maart 2018
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het jaar 2018 zijn we gestart met een gezellige en goed bezochte Nieuwjaarsinstuif.
Ook heeft het bestuur weer vergaderd. Eind vorig jaar zijn er gesprekken geweest
met de gemeente over ons wijkgebouw. Duidelijk in nu dat we niet weggaan uit
het Torennest. De gemeente gaat met ons en de Vuso in overleg hoe nu verder.
Het punt dat al heel lang op de agenda staat is Wijk Visie. De huidige dateert
van 2013 en moet hier en daar aangepast/ bijgesteld worden. Helaas moeten
we besluiten e.e.a. op te schuiven. Herhaalde oproepen voor helpende handen
deze klus te klaren gaf slecht een respons van 2 personen. Te weinig , dus blijft dit
wéér liggen.
De herinrichting van de Torenlanden zorgt hier en daar voor veel ongemak en
alles loopt niet volgens de planning . Maar uiteindelijk zal het allemaal wel goed
komen.
De koffieochtenden op woensdag worden goed bezocht .
Onze afdeling belangen blijft bezig met o.a.de Bio-centrale , vergunningen van
bedrijven Hooidijk worden kritisch bekeken.
Punt van aandacht is ook de aanpassing van Golfstate ( bij het station ) en de
nieuwbouw aan het Steenwijkerdiep.
De jeugdcommissie heeft in oktober een gezellige bingo gehad en in januari is er
weer geschaatst.
Jammer dat de redactie met een forse onderbezetting kampt, want daardoor
is er in december geen Wijkinfo verschenen. Wel, hebben we alle bewoners
regelmatig kunnen voorzien van de belangrijkste informaties via de flyers.
Maar er zijn meer problemen met onder bezetting. O.a. bij de
wijkcontactpersonen en vooral bij het bestuur.
De secretaris stopt met haar werkzaamheden en als deze functie niet opgevuld
wordt, zien de huidige bestuursleden het somber in. Is er nog wel draagvlak voor
de wijkvereniging.
Elly van der Maas, secretaris
5
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DRINGENDE OPROEP!
In de vorige Wijkinfo hebben we ook een oproep geplaatst om bestuursleden
voor de wijkvereniging te werven. Helaas is hier geen respons opgekomen.
Nogmaals een DRINGENDE OPROEP om ons bestuur te versterken. Als er niet
op korte termijn een bestuurslid bijkomt dan zijn wij genoodzaakt om zaken niet
meer aan te nemen of zelfs stil te gaan zetten. Het gevolg is dat het bestaan van
onze vereniging in het geding komt!
Op de ledenvergadering in februari 2018 zal onze zeer gewaardeerde secretaris
Elly van der Maas aftreden. Met haar vertrek blijven we met vier bestuursleden
over, waarvan de penningmeester zich alleen, maar zeer goed, met de penningen
bezighoudt en de 3 overige alle andere bestuurszaken moeten gaan doen.
U kunt contact opnemen met het bestuur. Zie de gegevens vóór in de Wijkinfo,
voor opgave en vragen.

Albertine de Jonge
Voorzitter

Wijkinfo STEENWIJK NOORD

6

NIEUWJAARSINSTUIF ZATERDAG 6 JANUARI
Het nieuwe jaar zijn we goed gestart!
Op de uitnodiging van het bestuur -om elkaar te ontmoeten
en de hand te schudden voor het nieuwe jaar- hebben veel leden gehoor
gegeven. We mochten zo’n 60 mensen welkom heten.
Na het handen schudden was er en kopje koffie en wat te snoepen.
Daarna een lekker drankje met een knabbeltje. Tot slot was er verrukkelijke soep
met een stokbroodje.
Tussen de bedrijven door was er nog een kennisquiz. Onze voorzitter had in
onze wijk diverse foto’s gemaakt. Via het grote scherm werden die één voor één
vertoond. Aan de aanwezigen de taak om op te schrijven waar de foto gemaakt
was. Zowaar best een moeilijke taak. Uiteindelijk waren er 3 deelnemers die 20
van de 24 antwoorden goed hadden.
Al met al een reuze gezellige middag, mede dankzij de leden van de
jeugdcommissie. Zij hebben de soep verzorgd en Marsha heeft de boodschappen
gedaan, Ilonka was weer present voor de drank e.d. Na afloop waren er weer
anderen die hebben geholpen met de boel op te ruimen.
Allemaal heel erg bedankt!
Elly van der Maas
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KAARTSEIZOEN
Laatste kaartavond in 2017.
Vrijdagavond 22 december j.l. was het alweer de laatste kaartavond van 2017.
Zoals we al enkele jaren gewend zijn, werd er gekaart om een hele kalkoen
voor de komende kerstdagen, welke wederom beschikbaar is gesteld door
de filiaalmanager dhr. E.Ruseler en Dhr Uiterwijk van A.H. bij ons aan de
paardenmarkt.
Voor het klaverjassen waren er 7 tafels en bij het jokeren 2 tafels (In totaal 36
kaarters aanwezig.)
De gelukkige winnares was
dit jaar mw. Ebink, die dan ook de kalkoen om ongeveer 22:30 uur in ontvangst
mocht nemen na een zeer gezellige avond.
De andere 35 kaarters gingen toch ook tevreden naar huis, omdat zij bij het
verlaten van ons wijkgebouw van Trees ook een rollade kregen welke eveneens
gesponsord werd door de beide heren van A.H.
Heren, hartelijk dank hiervoor en we hopen dat we volgend jaar nogmaals een
beroep op jullie kunnen doen!
Winy Hoogma
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KLAVERJASSEN
Datum:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:

22/09/2017
Mevr. Onderweegs
Mevr Bakker
Mevr. Van Luinen
Mevr. Schutte
Dhr. Hahn

Punten
5671
5343
5311
4925
4840

Datum:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:

29/09/2017
Dhr. V. d. Maas
Dhr. De Bruin
Mevr. Bakker
Dhr. Haas
Dhr. Hoogma

5423
5342
5331
5320
5044

Datum:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:

06/10/2017
Mevr. Onderweegs
Dhr. Ebink
Mevr. V. d. Ploeg
Mevr. Lubbinge

5189
5084
4760
4749

Datum:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:

20/10/2017
Mevr. Onderweegs
Mevr. Mathuizen
Mevr. Ebink
Mevr.Greveling
Dhr. Hoogma

5189
5099
5089
4999
4872

Datum:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:

27/10/2017
Mevr. Mathuizen
Dhr. Onderweegs
Mevr. Bakker
Dhr. v. Luinen
Mevr. Pieters

5287
5247
5240
5180
5013
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Datum:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:

03/11/2017
Dhr. Verweij
Mevr. Mathuizen
Dhr. Hoogma
Mevr. Pieters
Mevr. Haas

5741
5684
5557
5405
5324

Datum:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:

24/11/2017
Mevr. Mathuizen
Mevr. V. Luinen
Dhr. De Bruin
Dhr. Mathuizen
Mevr. Bakker

5691
5565
5535
5521
5472

Datum:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:

01-12 2017
Dhr. Hoogma
Dhr. Kipping
Dhr. De Bruin
Mevr. Ebink
Dhr. Drent

6095
5891
5146
5106
5105

Datum:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:

08-12 2017
evr.Pieters
Mevr.Haas
Mevr, v.Luinen
Dhr. Ebink
Dhr. Verwey

5580
5560
5362
5331
5212

Datum:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:

29-12 2017
Dhr. Haas
Mevr. Greveling
Dhr,Pieters
Mevr. Bakker
Mevr.Lubbinge

5609
5326
5148
5092
5048

Datum:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:

12-01 2017
Mevr. Ykema
Dhr.Hoogma
Dhr. Verwey
Dhr. Madhuizen

5498
5374
5212
5194
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JOKEREN
Datum:
1e prijs:

22/09/2017
Mevr. Spin

punten:
130

Datum:
1e prijs:

29/09/2017
Mevr. Bakker

120

Datum:
1e prijs:

06/10/2017
Mevr. Spin

263

Datum:
1e prijs:

20/10/2017
Mevr.Jonker

270

Datum:
1e prijs:

27/10/2017
Mevr.Jonker

125

Datum:
1e prijs:
2e prijs:

03/11/2017
Mevr. De Lange
Mevr. Jonker

103
205

Datum:
Datum:
1e prijs:
2e prijs:

24/11/2017
01/12/2017
Mevr. De Lange
Mevr. Spin

26
37

Datum:
1e prijs:
2e prijs:

08/12/2017
Mevr. Spin
Mevr. Holterman

21
28

Datum:
1e prijs:
2e prijs:

29/12/2017
Mevr. De Lange
Mevr. Holterman

16
20

Datum:
1e prijs:

12/01/2017
Mevr.Bakker

41
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EVEN VOORSTELLEN……..
Hallo!
Zoals al genoemd in het voorwoord ben ik toegetreden tot de redactie van de
Wijkinfo. Ik zal mezelf kort voorstellen. Mijn naam is Francine Boschma-van
Oosterhout. Ik ben 28 jaar en ik woon in de Capellestraat. Ik heb een man,
zoontje van 1,5 jaar en een hond. Wie weet heeft u mij weleens langs zien lopen?
Op dit moment ben ik in verwachting van ons tweede kindje. Een meisje! Ik
werk als online marketingcommunicatiemedewerker in Lemmer. Mijn hobby’s
zijn paardrijden en sporten in de sportschool. Ik heb veel zin om voor u mooie
Wijkinfo’s te helpen samenstellen!
Groet,
Francine Boschma- van Oosterhout
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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.
0521-511247
tel. 0521-511247
info@degoedelijstenmaker.nl
info@degoedelijstenmaker.nl
www.degoedelijstenmaker.nl
www.degoedelijstenmaker.nl
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VERSLAG KERSTKNUTSEL MAKEN
WOENSDAG 20 DECEMBER
Deze keer was de opkomst iets minder groot, maar dat was niet te merken aan
het enthousiasme en plezier van de kinderen die wel aanwezig waren op de
kerstknutselmiddag.
Na de uitleg van Karin werden de spulletjes uitgedeeld.
De kinderen mochten een “sneeuwbol” maken. Ze mochten voor de binnenkant
een tekening inkleuren, maar ze konden er ook voor kiezen om zelf een tekening
te maken. Daarna werd de bol gevuld met water. De tekeningen werden er in
gestopt en het resultaat mocht er zeker zijn! Hoe leuk is het om te schudden
met de bol, de glitters alle kanten op zien gaan en je eigen tekening op de
achtergrond.
Vervolgens mochten de kinderen, net als vorig jaar, een bloempot versieren.
De bloempot ondersteboven en je kan er alle kanten mee op. Mooie rendieren
werden ervan gemaakt. Kerstklokken kwamen ook tevoorschijn.. lekker verven,
knippen, plakken.. aan het werk met heel veel glitters. Wat een gezelligheid!
De kinderen hadden bijna geen tijd om te drinken en hun zakje chips op te eten.
Het was absoluut een geslaagde middag en tot de volgende knutselmiddag!
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VERSLAG SCHAATSEN
ZONDAG 21 JANUARI
Zondagmorgen 21 januari verzamelden 68 mensen zich om Thialf onveilig te
maken. Binnen 10 minuten nadat we binnen waren stonden de eersten te
genieten op het ijs. Voor sommigen de eerste keer sinds jaren weer in Thialf,
anderen zijn regelmatiger bezoekers. Dankzij de uitstekende Koek en Zopie
van Marsha en Lefert kon er regelmatig een pitstop gehouden worden. Daarna
gingen de meesten weer fanatiek het ijs op. De kinderen die nog niet zo goed
konden schaatsen hebben druk geoefend op het ijs bij het middenterrein. Na een
tijdje was het verschil duidelijk te zien!
Al met al was het dit jaar weer zeer geslaagd.
Bedankt dat jullie het zo gezellig maakten!
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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 16 februari 2018 om
19.30 uur in het wijkgebouw “t Torennest” aan de Matthijs Kiersstraat.
De financiële jaarrekening 2017 evenals de begroting 2018 liggen ter inzage op
de vergadering.

AGENDA
1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 3 maart 2017. Deze is
afgedrukt in deze Wijkinfo.
3. Bespreken van de financiële jaarrekening 2017.
4. Bespreken rapport kascommissie. (Roland Heerschop & Janny van de Vegt)
5. Goedkeuren jaarrekening 2017 en dechargeren bestuur.
6. Benoemen nieuw kascommissielid. Aftredend is Roland
Heerschop.
7. Bespreken financiële begroting 2018
8. Verkiezing bestuursleden:
Aftredend volgens rooster is de secretaresse Elly van der Maas. Zij stelt zich
niet herkiesbaar. Kandidaten kunnen zich melden bij het bestuur.
BELANGRIJKE MEDEDELING: Indien er géén NIEUW BESTUURSLID wordt
benoemd komt het voortbestaan van de wijkvereniging ernstig in gevaar.
Het bestuur is dan echt onderbezet om de vereniging naar behoren te
begeleiden.

PAUZE
9. Terugblik 2017, de diverse verslagen zijn te vinden in de Wijkinfo.
10.		Vooruitblik 2018.
11.		Rondvraag.
12.		Sluiting.
Na de vergadering gaat Sociaal Werk de Kop iets vertellen
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Over Sociaal Werk De Kop
Woon je in de gemeente Steenwijkerland en heb je een vraag waar je zelf niet
goed uitkomt? Dan kun je terecht bij Sociaal Werk De Kop. Wij zetten ons in
om de eigen kracht en talenten van mensen te versterken, zodat iedereen zo
zelfstandig mogelijk kan deelnemen aan het dagelijks leven. Je kunt bij ons
terecht met vragen over bijvoorbeeld geld, gezondheid, opvoeding of relaties.
Samen met belangrijke mensen in je omgeving bieden we jou de handvatten, die
je nodig hebt om een oplossing te vinden. De ondersteuning die we bieden is
gratis.

Wij nodigen u allen uit
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VERSLAG JAARVERGADERING WIJKVERENIGING
STEENWIJK NOORD
ZATERDAG 25 FEBRUARI 2017
Aanwezig: het bestuur 5 personen. Daarnaast hebben 29 leden gehoor gegeven
aan de uitnodiging.
Opening
De voorzitter heet een ieder welkom. De meeste stukken voor deze vergadering
zijn gepubliceerd in de wijkinfo van februari 2017. De notulen van de leden
vergadering van 2016 en de jaarrekeningen van de penningmeester worden
rondgedeeld.
De financiële zaken
De penningmeester geeft een korte toelichting. Enkele posten vallen lager uit
dan begroot. De oorzaak is het teruglopend aantal deelnemers. Vervolgens
doet de heer Van Dijk, namens kascommissie, verslag. Deze heeft geen
onrechtmatigheden kunnen bespeuren. De jaarrekening 2016 wordt dus
goedgekeurd. Applaus voor de penningmeester. Voor de nieuwe kascommissie
stelt mw. V.d. Vegt zich beschikbaar. Samen met dhr. Heerschop vormt ze de
kascommissie voor 2018. De penningmeester geeft hierna een toelichting op de
begroting 2016. De aanwezige leden danken met applaus onze penningmeester.
Bestuur Volgens rooster zijn de penningmeester Martien van Luinen en het
bestuurslid Lefert Roo aftredend. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
Martien Van Luinen geeft aan dat hij zijn werkzaamheden op dezelfde voet als
tot nu toe wil blijven doen. Ook Lefert Roo is bereidt een volgende periode te
blijven. Onze voorzitter Albertine de Jonge geeft aan dat zij , gezien persoonlijke
omstandigheden, per jaar bekijkt wat haar mogelijkheden zijn.
Het bestuur heeft de heer Lesley van de Zweerde bereid gevonden de functie
van vicevoorzitter op zich te nemen. Op de vraag aan de leden wat zij van het
een en ander vinden volgt een instemmend applaus waarmee het bestuur dus de
goedkeuring van de leden heeft.

Wijkinfo STEENWIJK NOORD

18

Rondvraag/opmerkingen
Een van de leden merkt het volgende op: Het is jammer en onaanvaardbaar
dat de uitnodiging voor deze vergadering niet tijdig bij alle leden is bezorgd. De
voorzitter antwoordt hierop dat door privé-omstandigheden bij leden van de
redactie de Wijkinfo van december niet is uitgegeven. Gelukkig is de Wijkinfo van
februari bij de meeste leden wel op tijd in de bus gekomen.
• Herinrichting wijk Torenlanden: Hierover wordt uitgebreid informatie gegeven
en de jaarplanning doorgenomen.
• Is er geen Wijk App? Neen er zijn wel enkele buurt (straten) App’s
• Laden en lossen op de gedempte Turfhaven: Geeft veel overlast bij de
bewoners. Woningen en garages zijn vaak niet bereikbaar. Werkgroep
Belangen geeft aan dat dit probleem bij de bestemmingplannen van het
terrein De Gouden Engel steeds weer wordt genoemd.
Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering met dank aan de aanwezigen.
Tijd voor een kopje koffie
Vervolgens vertelt Kobie Storm ons e.e.a. over de geschiedenis van de
touwslagerij- activiteiten in Steenwijk. Met de mooie beelden erbij was dat erg
boeiend.
Elly van der Maas, secretaris
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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.
Graag opgeven of voor vragen, bestuur@steenwijknoord.nl

UITSLAG PUZZEL WI
De oplossing van de puzzel van de Wijkinfo van 2017 is:

GRAANCIRKEL
Gewonnen door Dhr. Adri ten Velde, Matthijs Kiersstraat 1
Van harte gefeliciteerd! U ontvangt binnenkort uw prijs.

Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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Moet dit 2018

VOORUITBLIK 2017

zijn?

De gehele wijk Steenwijk- Noord ziet verschuivingen onder zijn bewoners.
Mensen die vaak tientallen jaren in de wijk wonen verlaten hun stek en vaak
komt er een veel jongere generatie voor terug. Dat geeft verandering in de
samenstelling en de gewoontes. We hopen dat één ding niet verandert en dat is
goed nabuurschap en goede gemeenschapszin.
Grote impact zal de herinrichting van de Torenlanden hebben op de dagelijkse
gang van natuurlijk de inwoners van de Torenlanden, maar zal ook zeker de
andere wijkdelen niet altijd ongemoeid laten door onder andere omgeleid
verkeer.
Als wijkvereniging willen wij graag verbindend zijn door het aanbieden van
activiteiten en door mee te kijken naar zaken, die de leefbaarheid ten goede
komen. Voor zowel de activiteiten, kaarten, bingo, koffiedrinken, infoavonden
en jeugd, alsook belangen zijn extra handen uit de mouwen en meedenkende
hoofden nodig.
Ook bestuur en redactie hebben versterking nodig om alles in goede banen te
leiden en de info bij u op de mat te k iets hebben waar hun rijgen. Versterking
omdat een aantal personen nu of binnen een jaar gaan stoppen in hun functie.
We hopen dat er mensen zijn die binnen hun mogelijkheden zich met hun sterke
kant en interesses willen inzetten voor onze vereniging. Hoe meer handen, des
te kleiner de last. Soms hoeft dat maar een dagdeel per maand te zijn. Of op
andere basis b.v. door 1 activiteit per jaar te (helpen) organiseren.
We hopen op een goed 30e verenigingsjaar.
Namens het bestuur Albertine de Jonge voorzitter
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TERUGBLIK OP HET VERENIGINGSJAAR 2017
2017 het jaar waarin de wijkvereniging 30 jaar bestaat.
Bestuur
In het verenigingsjaar 2017 was de bestuur samenstelling als volgt: Voorzitter
Albertine de Jonge, Secretaris: Elly van der Maas, Penningmeester: Martien van
Luinen, Vicevoorzitter en Bestuurslid algemene zaken: Lesley van de Zweerde,
Bestuurslid belangen: Lefert Roo.
Leden
Onze vereniging telt momenteel 230 leden. Het aantal huishoudens is ca. 750. De
ledenadministratie wordt verzorgt door Kees Nagelhout.
Vergaderingen
De ledenvergadering was op vrijdag 3 maart waarbij het bestuur 30 leden kon
begroeten. Het bestuur vergaderde elke tweede dinsdag en m.i.v. september elke
tweede maandag van de maand.
Nieuwjaarsinstuif
Op zaterdag 7 januari zijn we het nieuwe jaar gestart met de Nieuwjaars
inloopmiddag. Gekozen is voor de zelfde opzet als vorig jaar. Een ongedwongen
samenzijn om elkaar te ontmoeten en elkaar de beste wensen te geven. Jammer
dat het weer niet erg meewerkte, er lag ineens een pak sneeuw. Toch heeft het
bestuur een 30-tal mensen de hand kunnen schudden. Onder het genot van een
kopje koffie, een hapje en een drankje was er de mogelijkheid om mee te doen
met een quiz nl. van een cryptische afbeelding een woord maken. Afsluitend een
lekkere kop soep met ‘n broodje.
Contactpersonen
De wijkcontactpersonen zijn voor het bestuur de oren en ogen in de Wijk.
Daarnaast bezorgen ze bij de leden onze Wijkinfo. Op het ogenblik zijn er 15
personen actief. In 3 wijken is een vacature die helaas nog niet is ingevuld.
Redactie en Website
De samenstelling van de redactie heeft Maaike Jansen, onze steun en toeverlaat,
veel hoofdbrekens gekost en is nog steeds een probleem. Momenteel bestaat
Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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het team uit Maaike Jansen, Herman van Dijk en Marieke de Jong. Helaas zijn
niet alle leden altijd fulltime beschikbaar. Een en ander had tot gevolg dat we
minder boekjes maar wel meer flyers hebben uitgegeven. Hendrik de Nekker
is nog steeds verantwoordelijk voor de mooie omslagfoto. Natuurlijk blijft het
belangrijk dat er kopij door onze leden aangeleverd wordt.
Het rondbrengen van de boekjes naar de contactpersonen werd tot eind dit
jaar verzorgd door Nico en Bea Haas. Helaas hebben ze aangegeven hier na
jarenlange inzet mee te willen stoppen. Gelukkig heeft het bestuur een vervanger
gevonden; Eddy Koelma neemt het stokje over. Arjan Kroon, de beheerder van de
website, zorgt dat de site actueel blijft.
Belangenbehartiging
Het afgelopen jaar bestond de groep uit: Roland Heerschop, Anjo Geluk, Piet
Brinksma, Lefert Roo en Sebastiaan Brand. Zij houden onze wijk leefbaar door
kritisch naar allerlei zaken te kijken en zo nodig te reageren naar de bevoegde
instanties.
Het Torenplantsoen krijgt steeds meer invulling en er is een samenwerking met
de RSG tot stand gekomen, zodat b.v. het onderhoud niet alleen door ons hoeft
te worden uitgevoerd.
Het blijft knokken om de overlast van De Meenthe binnen de perken te houden.
Verder is er de enorme klus t.a.v. Herinrichting Torenlanden die nog lang niet
geklaard is. Spelen en Groen in de Capellestraat is een project waar samen met
de bewoners aan wordt gewerkt.
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HERINRICHTING TORENLANDEN
Zoals u weet is er inmiddels enige vertraging opgetreden in de planning van de
herinrichting.
Hieronder treft u de aangepaste planning met nieuwe data.

Graag afbeelding
nog aanleveren, stond nu
niet in het mapje
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Salon
Salon Trudy
Trudy
Praktijk
voor
Praktijk voor
Natuurlijke geneeswijze
geneeswijze
Natuurlijke
en Pedicure behandelingen
en Pedicure behandelingen
Vector Bodyscan,

Kinesiologie, Nei
Vector
Bodyscan,
Neuro emotionele therapie,
Kinesiologie,
Nei
Reiki
Neuro emotionele therapie,
Reiki
Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5
8331 KK Steenwijk
Tel:0651383445
ook s’avonds

Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5
8331 KK
23Steenwijk
Tel:0651383445
ook sʼavonds
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PUZZEL
Maak de puzzel, de overgebleven letters vormen een oplossing!
Mail deze met uw 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!

AARZELEN
BEKKENS
BENEVENS
BEUGEL
BINGO
BLOEDSTOLLEND
CAST
CONSULENT

DEELS
DWANGBUIS
EDELE
EMOE
HALLO
HERRIE
IGLO
KENTEKENPLAAT

KRAAG
LEED
LELIE
MENEN
MISLEIDING
MOLENAAR
OPBERGEN
REIS
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RENBAAN
SIRE
SLET
SUSSEN
TIMMERWINKEL
TRAILER
VERWERING
WIER
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OPROEP FIETSEN
OPROEP
We willen graag een oproep plaatsen voor het volgende fietsseizoen. Wij hebben
nu een aantal jaren deze tocht op dinsdagmiddag georganiseerd. Nu willen we
graag het stokje overgeven aan een ander.
Dus wie wil of wie wil samen met iemand anders voor de dinsdagmiddagen de
fietstochten organiseren?
Bel voor meer vragen, meer informatie of aanmelden
met Hermien of Grietje: 51 20 47
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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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NIEUWE BRUG BIJ HET BALKENGAT
Ingezonden door een wijkbewoner:
“Vandaag (in de regen) echt geplaatst en bestraat. Keurig en fijn dat die
verbinding weer open is”
M. v. g. Kees Kuperus, Steenwijkerdiep 93a
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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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SHANGHAI

Speciaal voor al uw feestjes thuis of op de zaak!
Ook voor uw vereniging!
Voor mensen in Nijenstede

Voor meer informatie of wilt u e.e.a. bespreken met ons,
en buiten Nijenstede.
kom gerust langs of bel ons!
Paardemarkt 4- Steenwijk - 0521 512176
Knippen 15 euro voor
verdere prijzen zie website.

Kapsalon Sandra’s Hairfashion
voor jong en oud

Johannes Bogermanstraat 1
Nijenstede Steenwijk
Tel:06-23307487
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www.sandrashairfashion.nl
info@sandrashairfashion.nl
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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

34

23-04-2010 16:03:02

KOFFIEOCHTENDEN INLOOP
In het winterseizoen is er elke woensdag koffieochtend. U bent van harte welkom
vanaf 10.00 uur in ons wijkgebouw.
Op de laatste woensdag van de maand hebben we altijd een gast.
Hier zijn geen kosten aan verbonden, u kunt zo langskomen.
Hieronder vind u de data en de onderwerpen.
Woensdag 31 januari
William van Nieuwenhuijsen van Brandweer IJsselland komt ons alles vertellen
over brandpreventie.
Woensdag 28 februari
Maaltijdleverancier Van Smaak komt deze ochtend een proeverij verzorgen.
Woensdag 28 maart
Deze ochtend komt Nel Kleiker vertellen voer de Soos in de Klincke en
gehandicapten vervoer Steenwijk.
Komt u ook een keer gezellig
koffiedrinken met wat lekkers?
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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

Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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erdeel van
ond

WIJKAGENDA 2017 – 2018
12 januari
19 januari
26 januari
02 februari
09 februari
16 februari
23 februari
02 maart
09 maart
16 maart
23 maart
30 maart
06 april
13 april
20 april
27 april
11 mei
18 mei

kaarten
bingo
kaarten
kaarten
kaarten
Jaarvergadering
bingo
kaarten
kaarten
kaarten
bingo
kaarten
kaarten
info avond
bingo
kaarten
kaarten
bingo

19.15
19.30
19.15
19.15
19.15
19.30
19.15
19.15
19.15
19.30
19.15
19.15
19.30
19.15
19.15
19.30

kaarten
bingo
kaarten
kaarten
kaarten
leden / niet leden
bingo
kaarten
kaarten
kaarten
bingo
kaarten
kaarten
  
bingo
kaarten
kaarten
bingo

JEUGDAGENDA + JEUGDCOMISSIE
1 april
13 april

Paaseieren zoeken
Mannenavond

16 mei
23 juni
05 oktober
24 november

Knutselmiddag
Vossenjacht
Kindermiddag / Vrouwenavond
Bowlen
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WIJKSAMENKOMST
In het oude jaar nog op 25 oktober was er een wijksamenkomst in het
Torennest. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het mantelzorgnetwerk
Steenwijkerland.
Tijdens dit moment heeft een wijkverpleegkundige in opleiding van Zorggroep
Oude en Nieuwe Land wat verteld over de werkzaamheden van een
wijkverpleegkundige anno 2017.
Zo is er verteld dat wijkverpleegkundige bij u kan komen wanneer u,
bijvoorbeeld, uw been breekt en daardoor hulp nodig hebt bij om u te wassen en
aan te kleden. De wijkverpleegkundige kan ook bij u komen om u te helpen met
medicatie en andere zaken.
Ook is verteld dat de zorg van de wijkverpleegkundige wordt betaald vanuit de
zorgverzekering en u daar dus niks voor hoeft te betalen.
Naast dat de wijkverpleegkundige dingen vertelde was er ook ruimte voor
vragen. Zo kregen de wijkbewoners antwoord op hun vragen.

Wijkinfo STEENWIJK NOORD

38

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. R.Lubbinge – Steenwijkerdiep 151
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

Tel.
514667
514667
517012
517012
524774
514667
512047
0612023044
510887
523513
851019
511914
515244
512324
524774
512024
06 23909913
518529
524774
512047
512609
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
print
belettering
websites
Woldmeentherand 3 | 8332 JE Steenwijk
(0521) 52 44 55 | info@bijzonderdruk.nl

www.bijzonderdruk.nl
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