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WIJKVERENIGING STEENWIJK NOORD

Matthijs Kiersstraat 11, 8331 KR, Steenwijk 
www.steenwijknoord.nl 
info@steenwijknoord.nl 
Bankrekening: NL 05 RABO 0322 0264 82

BESTUUR
Voorzitter:
Mw. Bertine Kuperus - Steenwijkerdiep 93a - Steenwijk - 06 53 58 57 76
bestuur@steenwijknoord.nl
Vice voorzitter:
Dhr. Sebastiaan Brand - M. Kiersstraat 16 - Steenwijk - 06 29 00 10 79
Secretaris: 
Dhr. Piet Busscher - Steenwijkerdiep 50C - 06 14 15 80 14 - 
secretaris@steenwijknoord.nl
Penningmeester:
Dhr. Martien van Luinen - M. Kiersstraat 30 - 8331 KR Steenwijk 
06 53 16 28 04 - bestuur@steenwijknoord.nl
Overige bestuursleden:
Dhr. Lefert Roo - E. Hiddingstraat 1 - Steenwijk - 52 39 23
Mw. Aly Steenbergen - Steenwijkerdiep 87 - Steenwijk - 06 20 35 72 39
Mw. Alie Mulder - Tukseweg 110, Steenwijk -  06 43 18 45 44
LEDENADMINISTRATIE: 
Mw. C. Dekker - 06 25 31 72 85 - ledenadministratie@steenwijknoord.nl 

BELANGEN: belangen@steenwijknoord.nl 

REDACTIE WIJKINFO STEENWIJK NOORD
Redactie: Maaike Jansen, GertJan Jansen en Alie Mulder
redactie@steenwijknoord.nl of tel: 51 35 88

ACTIVITEITENCOMMISSIES
Kaarten, verslagen en standen: Dhr. W. Hoogma 51 69 87
Gezelschapsspellen en bingo: Dhr. M. van Luinen 06 - 53 16 28 04
Themacommissie: Marsha, Ingrid, Albertine, Lucie en Heleen - 
thema@steenwijknoord.nl
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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,

Allereerst nog alle goeds gewenst in goede gezondheid voor 2021. Wel wat laat 
maar welgemeend. Het is en blijft een troosteloze situatie door de coronapandemie, 
dus we moeten er zelf iets leuks van maken. Hopelijk lukt het voor u allemaal een 
beetje, want wennen doet het niet.
Het vaccineren is inmiddels begonnen en wie weet mogen we over een tijdje weer 
iets meer dan nu.
In deze wijkinfo treft u de jaarverslagen aan van de Algemene Ledenvergadering 
en Belangen, een bijdrage van de Bernhardschool die tijdelijk in ’t Torennest komt 
vertoeven en natuurlijk een verslag van de “snertactie”.
We hopen dat u weer veel lees- en puzzelplezier zult beleven aan deze Wijkinfo.

Heeft u ook een bijdrage voor onze Wijkinfo? Deze graag even mailen of een briefje 
sturen naar onderstaande adressen. We zien deze graag tegemoet.

Veel leesplezier voor nu & een hartelijke groet,
De redactie: Maaike en GertJan

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: 30 april
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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
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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
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VAN DE BESTUURSTAFEL

JAARVERSLAG

Algemeen
Door de corona pandemie hebben er het afgelopen tijd geen activiteiten 
plaatsgevonden. Het “Torennest “ is als coronacontrolepost gebruik door de 
huisartsen en vanaf begin september konden wij weer gebruik maken van het 
“Torennest”.

De VUSO is gestopt met haar cursussen, trainingen en workshops en zal geen 
gebruik meer maken van het “Torennest”. Zoals gemeld in een eerdere Wijkinfo 
is de gemeente druk bezig om een andere medegebruiker te zoeken voor ons 
wijkgebouw. Zoals het er nu uitziet zal het overdag worden verhuurd aan ”Accrete” 
Christelijk Basisonderwijs. Dit betekent voldoende avonden beschikbaarheid voor 
activiteiten van onze wijkvereniging (als dit weer kan en mag). 
De inboedel van de VUSO is weggehaald en het meubilair is achtergebleven. 
Daarnaast hebben wij de voormalige bergkast van de VUSO (van de gemeente) in 
gebruik gekregen voor onze eigen spullen. Wij hebben alles uit de kelder gehaald 
en dit staat nu overzichtelijk in de bergkast. Sebastiaan Brand heeft een sleutel van 
deze kast.

Voor de koffieochtenden/themaochtenden gaan wij nog met de gemeente in 
gesprek want deze zullen, zo gauw als het kan en wat ons betreft, gewoon weer op 
de woensdagochtend zijn en de themaochtend elke laatste woensdagochtend van 
de maand in samenwerking met Sociaal Werk op kop.
Wij hebben dit jaar een gesprek gehad met de twee wethouders van de gemeente 
en in de vorige Wijkinfo hebben wij daar verslag van gedaan.
Wij hebben als bestuur het gewone vergaderschema aangehouden. Wel hebben 
wij de vergaderingen veelal digitaal gehouden via skype. De ALV van 2020 hebben 
wij nog net voor de lock down in maart 2020 kunnen doen en het verslag kunt u 
vinden in deze wijkinfo.

In 2020 heeft Roland Heerschop afscheid genomen als bestuurslid en is Alie Mulder 
als algemeen bestuurslid benoemd door het bestuur. Alie zal als bestuurslid de 
redactie ondersteunen.
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Werkgroep AED
Door alle coronaperikelen hebben wij dit project even stilgelegd. Het project staat 
in de startblokken maar het ontbreekt ons nog aan financiële middelen. Omdat wij 
weinig of geen respons hebben gekregen van ondernemers hebben wij gemeend 
het project weer op te pakken als alle coronaperikelen achter de rug zijn. Wij 
hebben als werkgroep afgesproken om het na de zomervakantie van 2021 weer 
op te pakken.

Algemene Ledenvergadering 2021
U bent gewend dat de algemene ledenvergadering in februari wordt gehouden. 
Dat is, zoals u zult begrijpen, op dit moment niet mogelijk.  Zelfs onze gedachten 
om dit op een alternatieve manier vorm te geven is helaas niet mogelijk. Wij 
hebben besloten dit uit te stellen naar een later moment dit jaar. Wij denken nu 
aan april/mei 2021 waarbij wij er nu van uitgaan dat wij dit op een alternatieve 
manier moeten vormgeven. Niet iedereen zal zijn ingeënt en om die reden zullen 
wij de dan geldende richtlijnen gaan hanteren. U hoort nog van ons. U vindt wel 
alvast een agenda in deze wijkinfo. Het is mogelijk om vanaf eind februari 2021 de 
financiële jaarstukken, digitaal, op te vragen bij de penningmeester, Martien van 
Luinen (hemvanluinen@ziggo.nl). Als u ze per post wilt ontvangen dan kunt u dit 
telefonisch doorgeven aan de voorzitter, Bertine Kuperus 0521-524151.

Wijziging bestuur 2021
Omdat wij geen ALV kunnen plannen in februari en Martien van Luinen heeft 
aangegeven in 2021 echt te willen stoppen als penningmeester hebben wij 
gemeend om voorlopig een andere penningmeester te moeten zoeken binnen 
het huidige bestuur. Piet Busscher is bereid dit over te nemen. Het secretariaat 
wordt voorlopig gezamenlijk opgepakt door Piet Busscher (huidige secretaris) en 
Bertine Kuperus (huidige voorzitter). Verder zal Lutkse Bongers worden benoemd 
als algemeen bestuurslid en zal zij gaan meedraaien in de financiële boekhouding, 
zodat een overdracht van het penningmeesterschap in de toekomst mogelijk is. 
Het penningmeesterschap is een lastige functie om te werven en wij menen dat 
wij met deze constructie op de toekomst voorbereid zijn.
Alie Mulder heeft aangegeven dat, als ze beter bekend is met het reilen en zeilen 
van de wijkvereniging, zij het secretariaat wel wil oppakken. 



9 Wijkinfo  STEENWIJK NOORD

Als deze wijzigingen zullen plaatsvinden zullen ze u ter bekrachtiging worden 
voorgelegd tijdens de ALV ergens dit jaar. Indien u het niet eens bent met deze 
wijziging en/of zelf een bestuursfunctie ambieert dan kunt u dit doorgeven aan 
de voorzitter, Bertine Kuperus secretaris@bestuursteenwijknoord.nl  of 0521-
524151.

Nb. Als de verwachtingen uitkomen zijn degene die dat willen, in september 2021 
ingeënt en hopen wij de ALV te kunnen houden. 

Mocht u hier bezwaar tegen hebben kunt u dat aangeven bij Bertine Kuperus. 
bertinekuperus@live.nl 

Bertine  Kuperus

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Verslag van de op 28 februari 2020 gehouden Algemene Ledenvergadering van de 
wijkvereniging Steenwijk-Noord, aanvang 19.30 uur in het gebouw ’t Torennest te 
Steenwijk;
Aanwezig 6 bestuursleden bestaande uit: Roland Heerschop -voorzitter a.i.-, 
Piet Busscher -secretaris-, Martien van Luinen penningmeester- en de algemeen 
bestuursleden Lefert Roo, Bertine Kuperus en Sebastiaan Brand. Afwezig met 
kennisgeving Aly Steenbergen;
28 leden

Nadat iedereen de presentielijst heeft ingevuld en getekend opent de voorzitter 
de vergadering en heet eenieder hartelijk welkom.
De notulen van de ledenvergadering van januari 2019 worden onder de aanwezige 
leden verspreidt. Het is niet gelukt deze notulen nog in de WI van februari 
te plaatsen. Nadat eenieder deze notulen heeft doorgenomen worden deze 
goedgekeurd na correctie van enkele schrijf- en typefouten, die door de leden zijn 
opgemerkt.
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9

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
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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
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Bespreking jaarrekening
Martien geeft een toelichting op de verschillende posten in de jaarrekening. Hij 
doet de toelichting digitaal met pc en beamer geprojecteerd op een scherm en 
vraagt of daar bezwaar tegen is. Een lid heeft het verzoek de jaarrekening alsnog 
op papier te willen ontvangen. Martien zal per mail dit gaan verzorgen.
Een lid heeft een opmerking over de post baten/lasten gymclub. De gymclub heeft 
leden buiten de wijk, maar de baten gaan wel naar de wijkvereniging. Op den duur 
zal de gymclub verdwijnen en er wordt een opmerking geplaats dat het bestuur 
erop moet letten dat de kosten van de gymclub niet hoger gaan worden dan de 
baten. Het ledental loopt terug en er komt nog een huurverhoging. 
Verder nog een opmerking over de kosten van de flyer. Het antwoord volgt uit de 
zaal met de opmerking dat er vorig jaar een bestuurscrisis was en daardoor vaak 
een oproep voor nieuwe bestuursleden via een flyer is gedaan. Ook het opstarten 
van het AED-project heeft meer flyers veroorzaakt. Het bestuur zal deze post dit 
jaar proberen te beheersen. De begroting van flyers gaat van 750 naar 500. Het 
lukt niet altijd de flyer op te nemen in de WI. Verder de vraag of het meetbaar is 
of de flyer effect heeft. De flyers die wijk gerelateerd zijn worden onttrokken uit 
het koppengeld. 
Verder zijn er nog een drietal adverteerders die hun rekening nog niet hebben 
voldaan. De voorzitter geeft aan dat er inmiddels één heeft toegezegd te zullen 
gaan betalen (Rijkmans) en aan de anderen wordt gewerkt. Dit jaar sluit de 
jaarrekening weer positief.
De kascommissie bestond dit jaar uit Jan van der Linde en Gerlof Schaap. Jan 
van der Linden wordt wegens ziekte door zijn vrouw Sanne vervangen en aan de 
leden wordt gevraagd of ze daar bezwaar tegen hebben. Met algemene stemmen 
gaat men akkoord dat Jan van der Linde wordt waargenomen door zijn vrouw om 
de kas te controleren. De kascommissie heeft geen onrechtmatigheden kunnen 
ontdekken, en geeft decharge aan het bestuur. De kascommissie wordt door de 
voorzitter bedankt. Verder een opmerking over de aanwezige balans en waarom 
alles is afgewaardeerd. Benoeming nieuwe kascommissie: Gerlof Schaap en 
Richard Keizer met reserve Jan van de Linden
De begroting 2020 wordt door de penningmeester toegelicht en door de leden 
akkoord bevonden. De aanwezige leden bedanken de penningmeester met een 
applaus.
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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.

Knippen 16 euro

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?



13 Wijkinfo  STEENWIJK NOORD

Verkiezing c.q. benoeming bestuursleden
De leden stemmen in met het voorstel zoals in de agenda is opgenomen. Bertine 
Kuperus wordt voorzitter, Piet Busscher secretaris en Martien van Luinen bindt 
nog een jaar het penningmeesterschap eraan vast.  Nieuw is de benoeming van de 
vicevoorzitter. Sebastiaan Brand neemt deze post waar. Verder zijn de algemene 
bestuursleden: Roland Heerschop, Lefert Roo en Aly Steenbergen.
De aanwezige leden stemmen met applaus in met dit nieuwe bestuur, waarna een 
korte pauze volgt met koffie en thee.

Na de pauze volgt punt 10 van de agenda. Helaas ontbreekt punt 10 en gaat de 
agenda van 9 naar punt 11 bestemming Tuttelpark
Het Tuttelpark houdt de gemoederen in de wijk nog steeds flink bezig. De vraag is 
wat er met het hek moet gebeuren. Er zijn verschillende opties, zoals plaatsing bij 
speeltuin Houthaven, herplaatsing ingang Tuttelpark, verkoop, etc. De meeste leden 
stemmen in met hergebruik. Het mooiste is het hek in zijn geheel te hergebruiken. 
In de volgende WI zal aan de leden worden gevraagd om met suggesties te komen 
voor hergebruik, waarna het bestuur gaat bekijken of het haalbaar is. Mocht dit 
niet lukken dan zal het hek eerst aan de leden worden aangeboden om te kopen., 
voor bijvoorbeeld 10 euro per hek en 10 euro per paal. 

Rondvraag
Verkeerde data fietsen: 
Het fietsen staat verkeerd in WI en gaat naar woensdag i.p.v. dinsdag. In WI staat 
dinsdag 07 april a.s. maar moet zijn woensdag 08 april en de daaropvolgende 
fietsdag is woensdag 06 mei a.s. Deze wijziging zal in flyer komen samen met het 
paaseieren zoeken. De organisatie wordt gedaan door Lutske Bongers.

Verkeerssituatie
In sommige wijken ontstaat een gevaarlijke situatie bij kruispunten doordat 
bewoners de heg te hoog laten groeien. Kan het bestuur dit misschien meenemen 
in overleg met gemeente. 

Loshangend gordijn
Al een tijdje hangt het gordijn in deze zaal er half bij. Kan daar niets aan gedaan 
worden. Het meubilair is van de VUSO. Gemeente is eigenaar van het vastgoed 
en verhuurt af en toe deze zaal. Het bestuur heeft daar geen grip op. Er wordt  
een suggestie gedaan om een soort beheerstichting te maken in samenwerking 
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met VUSO. Het bestuur geeft aan met de VUSO in gesprek te gaan over het intern 
gebruik

Speeltoestellen Tuttelpark
Waar zijn de speeltoestellen gebleven die speciaal bestemd waren voor kleine 
kinderen. Er is in het Tuttelpark geen enkel speeltoestel meer voor peuters. 
Deze speeltoestellen zijn eigendom van gemeente en de gemeente heeft 
deze speeltoestellen ook verwijderd. Stonden eerst opgeslagen, maar zijn nu 
verdwenen. Het bestuur zal navraag doen bij gemeente waar deze speeltoestellen 
gebleven zijn. Verder zal er beter worden toegezien op aanwezige troep.

Telling vervoer
Vraag of er al iets bekend is over het aantal vervoersbewegingen. 
Er zal in het voorjaar een nieuwe telling plaatsvinden. Er is een telling geweest. 
De norm is 285 en bij telling 85% lager. De intensiteit is toegenomen maar er zal 
een nieuwe telling in het voorjaar plaatsvinden. De verkeersdeskundigen hebben 
een mobiliteitsvisie opgesteld en daar kan op gereageerd worden. Het bestuur 
heeft contacten hierover met de gemeente en zal dit nauwlettend in de gaten 
houden. Nadat er verder geen vragen uit de zaal komen bedankt de voorzitter de 
aanwezige leden en nodigt alle aanwezige uit, om ter afsluiting samen nog een 
hapje en drankje te nuttigen. 

Secretaris, Piet Busscher
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AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

Het bestuur van de wijkvereniging Steenwijk-Noord nodigt haar leden jaarlijks uit 
voor het bijwonen van de ledenvergadering. Voor 2021 zullen wij dit, waarschijnlijk, 
in september 2021, doen. Wij zullen u nog informeren over de wijze waarop. Dit 
i.v.m. de dan geldende corona maatregelen.
Wilt u wel deze wijkinfo bewaren en hem meenemen naar de vergadering, later 
dit jaar, zodat u alle informatie zoals de agenda en de verslagen bij de hand hebt.
Vanaf eind februari 2021 is inzicht mogelijk in de financiële jaarstukken van 2020.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 28 februari 2020 is afgedrukt in deze 
      wijkinfo
3. Bespreken van de financiële jaarrekening 2020
4. Bespreken bevindingen/rapport kascommissie
5. Goedkeuren jaarrekening 2020 en dechargeren bestuur
6. Benoemen nieuwe kascommissieleden.
7. Bespreken financiële begroting 2021
8. Afscheid Roland Heerschop en Martien van Luinen
9. Verkiezing bestuursleden: voorstel te benoemen bestuursleden

- Piet Busscher, Penningmeester
- Alie Mulder als Algemeen bestuurslid 
- Lutske Bongers als Algemeen Bestuurslid
  Het secretariaat wordt voorlopig opgepakt door Piet Busscher 
 en Bertine Kuperus

Tegenkandidaten worden uitgenodigd dit uiterlijk 1 week voor de vergadering te 
melden aan de huidige voorzitter Bertine Kuperus

Terugblik 2020. De diverse verslagen zijn te vinden in de Wijkinfo van februari 
2021, t.w.
- Jaarverslag
- Verslag werkgroep belangen
- Verslag Tuttelpark/ Hek Tuttelpark
- Voortgang werkgroep AED-project
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UW PARTNER IN HYGIËNE: ADVISERING 
WERING EN BESTRIJDING
Tevens uw specialist in HOUTWORM
en BOKTOR bestrijding!

ONGEDIERTEBESTRIJDING

WESPENOVERLAST 24 UUR SERVICE
Wij zijn een allround gecertificeerd bedrijf

Tel. 0521 52 10 15 • www.vermincontrol.nl

Vermin Control.indd   1 23-04-2010   16:03:02

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

Machinefabriek Bos
Steenwijk
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STATIONS ONTWIKKELING

Op 22 december 2020 is er een online bijeenkomst, op uitnodiging van de 
gemeente, geweest. Hierbij waren verschillende partijen aanwezig waaronder ook 
Mw. Bertine Kuperus en Mw. Alie Mulder als bestuursleden van de wijkvereniging 
Steenwijk Noord. Dhr. Rob Olde Kalter die de gemeente vertegenwoordigde heeft 
geprobeerd uit te leggen wat de plannen rondom het station zijn. Voor alsnog is 
niets zeker en zeker niet duidelijk. Dus kunnen wij u hier nog niets over vertellen, 
maar van onze kant is wel aangegeven dat de wijkvereniging graag bij dit overleg 
en de plannen, betrokken wil blijven.

Alie Mulder

WIJ WILLEN ONS GRAAG EVEN VOORSTELLEN!

Wij, groep 5 t/m 8 van Kindcentrum Bernhard, willen ons graag aan u voorstellen, 
omdat wij per 1 maart tot de zomervakantie in het Torennest gaan verblijven. De 
reden hiervoor is een verbouwing op onze locatie. Zoals u misschien weet hebben 
wij 1,5 jaar geleden onze onderbouw unit verbouwd en nu is de bovenbouw 
aan de beurt. Mocht u nieuwsgierig zijn, kijkt gerust eens op onze site (https://
bernhard.accrete.nl/). Hierop staat ook onze visie beschreven. Om onze visie te 
kunnen uitdragen is het nodig om onze ruimtes anders in te delen.

We zijn heel blij dat we van de voorjaarsvakantie t/m de zomervakantie les 
mogen krijgen in het Torennest. Na een fijn overleg met de wijkvereniging en de 
gemeente Steenwijkerland, hebben we duidelijke afspraken kunnen maken. We 
hebben natuurlijk te maken met allerlei zaken waar we rekening mee moeten 
houden. Zoals het verkeer richting het Torennest, het buitenspelen tijdens pauzes 
en allerlei praktische zaken in het Torennest. 

Op maandag 15 februari om 13.00 uur zullen de grote spullen verhuisd worden 
vanuit school naar het Torennest. 

We hopen op een fijne tijd met jullie als buurtbewoners en schiet ons gerust aan 
als er iets is.

Groetjes van de meesters, juffen en kinderen van KC Bernhard
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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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JAARVERSLAG BELANGEN 2020

Het afgelopen jaar zijn wij van Belangen, net als de rest van de wijkvereniging, door 
het COVID-virus noodgedwongen iets minder actief geweest dan de afgelopen 
jaren. De Belangen werkgroep is nu al zo’n 1,5 jaar geleden opgegaan in het 
bestuur waardoor de projecten en werkzaamheden enigszins door elkaar lopen. 
We hebben een aantal lang lopende projecten, waaronder de Touwslagerij, 
Tuttelpark en Torenplantsoen. 

In 2021 zal er meer duidelijkheid over de realisering van de Touwslagerij moeten 
komen. Mocht blijken dat er geen voortgang meer mogelijk is dan moeten we 
misschien de stekker uit dit project trekken. We hebben er wel veel uren in zitten 
maar nog zeer weinig kosten gemaakt. 

Het project Tuttelpark zal financieel nog afgerond moeten worden en wellicht 
ligt er nog wat klein periodiek onderhoud voor de werkgroep Tuttelpark in het 
verschiet.

Het onderhoud van het Torenplantsoen zal ook de komende jaren een punt van 
aandacht blijven. Afgelopen najaar zijn we op zaterdagochtend 10 oktober met 5 
enthousiaste vrijwilligers druk in het Torenplantsoen aan het zagen, snoeien en 
opruimen geweest. We hebben De verdiepte “weeren” weer vrij gemaakt van 
struiken, kleine bomen en andere begroeiing wat hier de laatste 5 jaar bijzonder 
weelderig heeft gegroeid. Het verzamelde snoeiafval is de week daarop door de 
gemeente opgehaald.

Spreekt het je aan om ons hierin te komen helpen of ondersteunen, heb je andere 
vragen? Stuur een mailtje naar belangen@steenwijknoord.nl

Namens Belangen Steenwijk Noord 
Sebastiaan Brand
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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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VRIENDEN VAN RAMSWOERTHE

Op 16 september 2020 was er een overleg van De Vrienden van Rams Woerthe.
Namens het Bestuur van Steenwijk Noord was Aly Steenbergen aanwezig.

Handhaving
Het ging onder andere over de handhaving in het park. 
Er zal regelmatig gecontroleerd worden.
Plezier voor de jeugd!
Er zijn veel groepen in het park. Ook stelletjes die picknicken.

Nieuw project Rams Woerthe: Visie en Ontwerp Ramswoerthe
Door de wisseling van de wacht is  Dhr. Binnenmars nu projectleider. 
Er is niet zoveel te melden vanwege Corona.
Er wordt een terrasvergunning aangevraagd. 
Het is de bedoeling dat de theekoepel het middelpunt wordt.
Het voorstel is om daar een nieuw terras aan te brengen.

Er komt een nieuwe doorgang/ ingang in het park
Voorgesteld wordt om in het westelijk deel in de buurt van de haven een nieuwe 
entree te creëren. 

Het culturele plan: “het kunstwerk” is even stopgezet vanwege Corona.
De groenstrook aan de Kornputsingel is opnieuw aangeplant.

Aly Steenbergen

WIJKAGENDA 2020
In verband met de huidige situatie nu geen activiteiten, helaas.
We hopen u gauw te kunnen berichten dat wij weer wat mogen organiseren.
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SNERTACTIE

Zo maak je verbinding, ook tijdens een lockdown (praktijkverhaal Buurtwijs)

Je hebt eindelijk een plan, maar een nieuwe lock down gooit roet in het eten. 
Herkenbaar? Paula Bierma vertelt hoe ze in Steenwijkerland een andere draai 
gaven aan hun snertactie (erwtensoep) en daarmee bewoners een warme(re) 
Kerst bezorgden ondanks de lock down!

Het is stil in de straten begin december van het jaar 2020. Sinterklaas is weer 
onderweg naar Spanje en de dagen zijn kort en donker zo vlak voor Kerst. Met 
de toenemende coronabesmettingscijfers is het best lastig om als buurtwerkers 
te bedenken hoe we ons werk in deze wonderlijke tijd vorm kunnen geven. Zo 
min mogelijk (reis)beweging valt niet mee als je graag in contact wilt zijn met de 
inwoners in je buurt en je een beetje welzijn wilt strooien aan het einde van het 
jaar. 
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Snert-to-go
Vanuit de Buurtkamer De Symfonie in één van de wijken in Steenwijk, waren 
we benaderd om samen wat leuke pakketjes rond te brengen. Met snert, een 
gezamenlijke kerstkaart en aardigheidjes uit de wijk. We waren gelukkig niet 
meer in de lock down (begin december red.), maar toch, die snertcorona ook…. 
Snertcorona? Pling! Het plan was geboren. In plaats van  pakketjes rondbrengen, 
gaan we “snert-to-go” serveren!
Samen met mijn collega’s besloot ik op verschillende plekken warme snert uit te 
gaan delen. Gewoon buiten en op veilige afstand. Het zou een kort, maar krachtig 
moment van verbinding zijn. Een lekkere kom snert en een kort praatje om even 
te horen hoe het met onze bewoners gaat. Een aantal wijkverenigingen uit de 
gemeente waren ook enthousiast en haakten aan. Samen maakten we een flyer 
voor de “snert-to-go”. De voorbereidingen gingen vlotjes tot… 14 december. Nee, 
he!? We gingen weer in een lock down. 
Het was me meteen duidelijk dat de “snert-to-go” niet door kon gaan, maar niks 
doen vond ik ook geen optie. Toen schoot het idee zwerfsnert door mijn hoofd, 
als variant op de zwerfboeken. “Zwerfsnert” als middel om toch contact te zoeken 
binnen de huidige lock down maatregelen. Een blik snert met een feestdagenwens 
en de contactgegevens van Sociaal Werk De Kop. Gewoon ergens neerzetten op 
iedere denkbare of dankbare plek in heel Steenwijkerland. Het is coronaproof, past 
in de tijd van het jaar, waait niet snel weg en is vast leuk om te vinden, dacht ik.
Zo gezegd zo gedaan, plan B was geboren en binnen 24 uur was het rond. Nog even 
wachten op toestemming, kan het met deze lock down? Maar toen het akkoord 
eenmaal binnen was, konden we los. Kaartjes schrijven, blikken snert bestellen 
en contact zoeken met de wijkverenigingen om hun ons zwerfsnert idee voor te 
leggen.

Kruiwagen snert
Een van de bestuursleden van Steenwijk-Noord vond het eerst nogal kort dag , 
maar een halve dag later belde ze op: ‘We vinden het hartstikke leuk, mooi om 
weer wat actie in de wijk te zien. En: we willen 300 blikken snert bestellen en langs 
brengen bij alle leden van onze wijk met een kerstgroet. Daarnaast  helpen we 
ook mee met de zwerfsnert!’ Nou, zo’n reactie gaf energie. Met een kruiwagen 
snert ging een vrijwilliger richting oudere wijkbewoners die geen lid waren van 
de wijkvereniging Noord. Aanvullend daarop hebben we gezamenlijk hier en daar 
zwerfsnert neergezet.

Paula Bierma
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OPLOSSING PUZZEL WI DECEMBER

1. Zij poetst de plaat
2. De kous op zijn kop krijgen
3. Van het kastje naar de muur sturen
4. Hoog van de toren blazen
5. Parels voor de zwijnen werpen
6. Naast zijn schoenen lopen
7. Over de brug komen
8. Water bij de wijn doen
9. Aan het kortste eind trekken
10. Hij laat zich in de kaart kijken
11. Hij strijkt de vlag
12. De kat in het donker knijpen
13. Boter aan de galg smeren
14. De hond in de pot vinden
15. Iemand de das omdoen
16. Hij houdt het hoofd boven water
17. De juiste toon aanslaan
18. Een steek onder water geven
19. Kleine potjes hebben grote oren
20. Hij kan de zon niet in het water zien schijnen

De oplossing (drie inzendingen) is deze keer gewonnen door 

Jannie Donkersteeg Capellestraat 106 Steenwijk

Van harte gefeliciteerd! Een prijsje komt zo spoedig mogelijk uw kant op! 
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CRIPTO  PUZZEL

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! 

 1 Daar komt een fris geluid uit afstandsbediening
 2 Ideaal voor iemand die van schaatsen houdt koffiezetapparaat
 3 Die fohn is niet voor hem epileren
 4 Hij pikt kleine dingen vriesvak
 5 Nagaan of het nog kleeft koelbox
 6 Gebouw waar geluid uit komt wekker
 7 Dat apparaat zorgt voor troost handig
 8 De draad kwijt ijsmachine
 9 Wedstijd wie het snelst slagroom kan maken witgoed
10 Die wagen keert vanzelf blikopener
11 De vakman heeft het in de vingers stereotoren
12 Zo kom je van haar af kruimeldief
13 Het is geen kleur maar wel juist autoreverse
14 Service die niet dichtbij komt snoerloos
15 Koud werk plakcontrol
16 Naar die opname apparatuur moet je zoeken tiptoets
17 Schakelaar waar je op geattendeerd moet worden Haardroger
18 Geen apparaat om van te dromen luidspreker
19 Dat apparaat maakt dat je het kan zien klopjacht
20 Hij spreekt hard verborgen camara
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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 Mw A. Stegge - Capellehof 6 0621244318 
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 De heren Harry en Harm - M. Kiersstraat 19 851019
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
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