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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: 
Mw. Alie Mulder - Tukseweg  110 - 8331 LG Steenwijk - 06 43 18 45 44
secretaris@steenwijknoord.nl
Penningmeester:
Dhr. Piet Busscher - Steenwijkerdiep 50C - 06 14 15 80 14 
bestuur@steenwijknoord.nl
Plaatsvervangend Penningmeester & Algemeen bestuurslid:
Mw. Lutske Bongers - Steenwijkerdiep 117 - 8331 LR Steenwijk - 06 12 87 42 04
Overige bestuursleden:
Dhr. Lefert Roo - E. Hiddingstraat 1 - Steenwijk - 52 39 23
Mw. Aly Steenbergen - Steenwijkerdiep 87 - Steenwijk - 06 20 35 72 39
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, Bertine Kuperus
redactie@steenwijknoord.nl of tel: 51 35 88

Activiteiten:
Kaarten, verslagen en standen: Dhr. W. Hoogma 51 69 87
Gezelschapsspellen: Fred Drent en bingo: Vacature
Themacommissie: Marsha, Ingrid, Albertine, Lucie en Lianne - 
thema@steenwijknoord.nl

COVERFOTO: Henk de Nekker
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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 wijkbewoners,

Voor u ligt de eerste Wijkinfo van dit nieuwe jaar 2022. Helaas kon onze jaarlijkse 
nieuwjaarsborrel niet doorgaan, in plaats daarvan is het de bedoeling dat wij 
komende zomer een leuke Grote feestavond organiseren. 

We starten dit jaar weer met enkele activiteiten, zoals kaarten en bingo. Tevens 
organiseert onze themacommissie nu voor elke 2e woensdag van de maand een 
leuke spelletjesavond, komt u ook een keer meedoen? En gaan we weer schaatsen 
in Thialf. Wat fijn dat dat weer kan! In onze volgende Wijkinfo treft u leuke foto’s 
hiervan aan! Al deze activiteiten en meer treft u aan in onze activiteitenagenda. 

Wederom treft u een leuke nieuwe puzzel aan in deze Wijkinfo en leest u wie de 
winnaar was van de vorige. Het was dit keer een best uitdagende puzzel hoorden 
wij van veel bewoners.  

Tot slot, bent u iemand met een vlotte pen en lijkt u het leuk om eens iets bij te 
dragen aan onze Wijkvereniging? Wij zoeken leuke nieuwe collega bestuursleden! 
Voor meer informatie en/of vragen kunt u ons natuurlijk altijd bellen of een email 
sturen. We horen graag van u! 
Voor nu wensen wij u veel leesplezier! 

Een hartelijke groet, de redactie: GertJan en Maaike

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

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

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

Correspondentieadres
Postbus 220, 8330 AE Steenwijk

Telefoon 0521 51 24 93
info@doornbosaccountants.nl

www.doornbosaccountants.nl

 Accountancy
 Fiscale Zaken
 Financiële administratie
 Salarisadministratie
 Bedrijfsadvisering

13

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

Ook voor uw vereniging! 

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

Paardemarkt 4- Steenwijk - 0521 512176
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Opstarten activiteiten en Corona
Alweer een jaar voorbij en nog steeds coronabesmettingen en mensen die veel 
ellende ondervinden van dit virus. Maar er is licht aan de horizon want er wordt 
voorspeld dat wij bijna aan het eind van de pandemie zijn aangekomen. Wij 
hopen het en zijn blij dat wij weer een aantal activiteiten kunnen gaan opstarten. 
Uiteraard zullen wij het kabinet volgen en dat betekent dat we alle activiteiten 
weer mogen gaan organiseren maar wel met in achtneming van de beperkende 
maatregelen.

Algemene ledenvergadering 2022
De Algemene Ledenvergadering hebben wij uitgesteld tot 3 juni 2022. Zoals 
gebruikelijk krijgt u van ons op tijd, uiterlijk 14 april, een verslag van de vorige ALV 
en een nieuwe agenda voor de komende ALV.
De jaarrekening 2021 en de begroting van 2022 zijn beschikbaar ter inzage vanaf 
eind februari 2022. Wilt u hier meer van weten voor de ALV dan kunt u terecht bij 
de penningmeester Piet Busscher penningmeester@steenwijknoord.nl.

Voorjaarsfeest
De nieuwjaarsbijeenkomst hebben we, door de lockdown, helaas niet kunnen 
houden. Wij hebben besloten om deze nieuwjaarbijeenkomst te vervangen door 
een voorjaarsfeest in het voorjaar. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 18 juni 2022.

Oproep voor vrijwilligers voor het onkruidvrij maken van het Tuttelpark
Bij aanleg van het Tuttelpark zijn er met de gemeente afspraken gemaakt dat de 
wijkbewoners een klein deel van dit prachtige plantsoen zouden onderhouden.
Het afgelopen jaar is dit mede door het welbekende virus niet goed uit de verf 
gekomen, maar het bestuur wil dit graag weer nieuw leven in blazen.
De gemeente is bereid rond eind maart het Tuttelpark onkruidvrij te maken zodat 
het onderhoud daarna makkelijker is. Het periodiek onderhoud zal waarschijnlijk 
gaan om eenmaal in de 2 weken een middag of een avond gezamenlijk het 
onkruidvrij maken van de bloementuin. Na de langste dag van het jaar zal het 
minder werk zijn en kan het wellicht eenmaal in de 3 weken. Indien u bereid bent 
onze wijk een stukje mooier te maken dan kunt u zich aanmelden via bestuur@
steenwijknoord.nl of aanmelden bij Sebastiaan Brand, Matthijs Kiersstraat 16.
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Kapsalon Sandra’s Hairfashion 
voor jong en oud

Johannes Bogermanstraat 1
Nijenstede Steenwijk

Tel:06-23307487 sandrashairfashion@hotmail.com

Voor mensen in Nijenstede 
en buiten Nijenstede.

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

Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk

Voor iedere leeftijd
verrassend veel voordeel en gemak!

www.uwledenvereniging.nl
onderdeel van

Bent u 
   al lid?
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Oproep aanleveren Emailadressen
De afgelopen periode is gebleken dat snelle communicatie over activiteiten e.d. 
erg moeilijk verloopt als wij dat alleen kunnen doen via een wijkinfo en/of flyer 
dan wel facebook. Gelukkig hebben wij een paar mensen gevonden die bereid zijn 
om snelle informatie door te geven maar wij menen toch onvoldoende mensen 
te kunnen bereiken op een snelle manier. Het zou ons enorm helpen als wij van 
zoveel mogelijk leden het emailadres hebben.
Ons verzoek is dan ook om uw email adres door te geven aan de secretaris van de 
wijkvereniging secretaris@steenwijknoord.nl .

Oproep vrijwillige bestuursleden
Wij kunnen niet zonder vrijwilligers en vrijwillige bestuursleden. Ook u kunt 
een bijdrage leveren door uw diensten aan te bieden voor bijvoorbeeld een 
bestuursfunctie. Er zijn bestuurswisselingen op komst m.i.v. 1 februari 2023 en wij 
hebben u dus dringend nodig.

FAMILIEBERICHTEN

Op 27 december jl. is overleden

Dhr. H. Slot

Henk Slot heeft heel veel voor onze wijk(vereniging) gedaan in de afgelopen jaren.
Zo is hij een aantal jaar bestuurslid geweest en waren hij en zijn vrouw al heel 
wat jaar straatcontactpersoon en brachten zij o.a. de Wijkinfo boekjes rond.  

Tevens heeft hij jaren achtereen geholpen met het klaarzetten van de bingo- en 
kaartavonden en verzorgde hij elke jaar de mooie verlichte kerstboom voor het ’ 

t Torennest ( die nu immiddels weg is). 

Wij zijn hem en natuurlijk ook zijn vrouw zeer dankbaar voor deze betekenisvolle 
taken. 

Wij zullen hem missen als een vrolijke actieve behulpzame man. 

Wij wensen zijn vrouw en familie veel kracht en sterkte met dit verlies. 
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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

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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ACTIVITEITEN KALENDER

De activiteitenkalender is weer herzien en wij hopen dat dit de laatste keer is dit 
jaar. Alle activiteiten beginnen om 19.30 uur mits anders aangegeven.
Wij kunnen gelukkig alle activiteiten weer gaan organiseren met nog een paar 
regels tot 25 februari.

Vanaf 18 februari 2022
Het coronatoegangsbewijs blijft gehandhaafd.
Eenmaal binnen in het Torennest is het dragen van een mondkapje en het houden 
van 1,5 meter afstand niet meer verplicht. Ook geldt er geen bezoekersnorm meer.
Bij klachten nog wel thuis blijven
 
Vanaf 25 februari 2022
Vervallen alle regels voor de activiteiten die wij organiseren.
Wel blijft het advies bij klachten thuis blijven

Datum Activiteit Entree  

Elke woensdagochtend 
van 10.00-11.30 uur
Elke laatste woensdag 
van de maand Thema-
koffieochtend. Dit 
afhankelijk van de 
animo voor een 
onderwerp.

Koffie in het Torennest Geen kosten aan verbonden

Elke 2e woensdagavond 
van de maand van 19.00 
tot 22.00 uur

Spelletjesavond Geen kosten aan verbonden

25 februari  Kaarten (alleen leden) bekend

4 maart        Bingo (alleen leden) bekend

11 maart     Kaarten (alleen leden) bekend
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18 maart     Kaarten (alleen leden) bekend

19 maart     Speurtocht  “reis 
langs de gemiste 
Feestdagen”

Vanaf 14.00 uur. Deelname gratis 
opgave via mail. themagroep@
steenwijknoord.nl 

25 maart

Co Orsel neemt u mee 
naar oud Steenwijk 
Noord d.m.v. een 
fotopresentatie.

Geen kosten aan verbonden

25 maart Kaarten (alleen leden)

1 april Bingo (alleen leden) bekend

8 april Kaarten (alleen leden) bekend 

8 april Workshop Chocolade

Met medewerking van Sjocolada.
nl
Geschatte kosten voor niet leden 
27,50 en voor leden 22,50
Opgeven voor 1 maart 2022!!!!

15 april Kaarten (alleen leden) bekend

17 april  Paaseieren zoeken 
Voor kinderen van 0-12 jaar 
om 11.00 uur Torennest. Geen 
kosten aan verbonden.

22 april Kaarten (alleen leden) bekend

29 april Bingo  (alleen leden) bekend

6 mei Kaarten (alleen leden) bekend

13 mei Kaarten (alleen leden) bekend

20 mei
Kaarten afsluiting 
kaart seizoen (alleen 
leden)

bekend

27 mei Bingo   afsluiting Bingo 
seizoen (alleen leden) bekend

3 juni Algemene 
Ledenvergadering bekend

11 juni Escaperoom Nog geen verdere informatie 
bekend.
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18 juni Grote Feestavond 
(alleen leden) Nader informatie volgt

10 september Pub quiz Begint om 20.30 uur 

7 oktober Herfstbloemstuk 
maken Nog geen nadere informatie 

bekend

28 oktober Spooktocht Nog geen verdere informatie 
bekend.

11 november Sint-Maarten optocht Nog geen verdere informatie 
bekend. 

Behalve voor Paaseieren zoeken, Nieuwjaarsinstuif, koffieochtenden, kaarten, 
Bingo en spelletjes graag voor alle overige activiteiten opgeven via de mail 
thema@steenwijknoord.nl altijd met vermelding van de activiteit, naam, leeftijd 
en wel of geen lid. 

Houd te allen tijde Facebook en/of de website in de gaten voor actuele informatie. 
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___________________________________________ 
 
 

Loodsen en hallen  

Stalen trappen  

Balkonhekken  

Sierhekken  

Smeedwerk 

 
IJZERSTERK IN STAALWERK 

 
 
 

Ti-Jo Constructie 

Lange Baan 5, 8331 LW  Steenwijk 

Tel. 0521 – 514 678  

 

 
 
_________________________________________ 
 
 

Draai en freeswerk 

Machinebouw 

Onderhoud en reparatie 

Leverancier van boegschroeven 

Reparatie van boegschroeven 

Diverse scheepsreparaties 

 
   

Machinefabriek Bos  

Lange Baan 5A , 8331 LW  Steenwijk 

Tel.  0521 - 321 700 
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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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OPLOSSING PUZZEL DECEMBER

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

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

  3 Het is dat  dorpje dat onder Assen ligt 
maar……… Bovensmilde

  4 Hij mag dan toevallig van Hanegem heten, 
toch is hij de ……. Krommenie

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

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

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

  8 Dat gaat  ………… Bosch toe, zoete lieve 
Gerretien Naarden

  9 Als het verkeer een beetje meezit …..  een uur 
of zes thuis Bennekom

10 Nee dank je ik blijf maar ……. geen koffie Kortenhoef

11 Het keukentje is wel te klein. Waar moet ik nu 
al mijn …….. Zevenbergen 

12 Bij de bosrand zag de jager een …… Hindelopen

13 …..in de oosterstraat en wie denkie  dat ik 
tegnkomme Lopik 

14 Behalve de kerk bestaat dit dorp alleen ….. Uithuizen 

15 Een eigen ….in de krant levert een mooie 
stuiver op Kollum

Deze puzzel is wel pittig moar : 
t lek so makkelluk    .       .   .   .        .   .       .   .   .   .   .   .   .   .   

De winnaar  is geworden: Adri ten Velde Matthijs Kiersstraat 1 Steenwijk
Van harte gefeliciteerd! Een prijsje komt zo spoedig mogelijk uw kant op! 
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PUZZEL: WOORDRITSEN

Voorbeeld: 

11 inkt Pot lood   P

 1 tijd .   .   .   .   .   .  * teken
 2 klinker  .   *  . omlegging
 3 donder .   .   .  * veld

 4 school .   .   *  .    . vrees

 5 foto .   .   .   .    .    .   * maker
 6 voetbal .   .   .   * rijden

 7 straat .   .   *   .   . slag

 8 school  .   *   .   . lokaal
 9 bijen .   *   . goed

10 koek .    .    .    .   *   .    . slagen

11 Inkt *   .    . lood
12 sport .    .    .    .    *    .    . gever

13 school .    *    .     . papier

14 Klets *   .    .    .    .    .     .    . maker
15 Fluit .    *    .     .     . steen

16 amro .    .    *    . stel

Van boven naar beneden op de sterretjes komt een gezegde
Veel succes.

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! 



19 Wijkinfo  STEENWIJK NOORD

SPEURTOCHT!!

“Een reis langs gemiste feestdagen”

Zaterdag 19 maart vanaf 14.00 uur voor alle leeftijden ingedeeld in groepen. 
Start tijd wordt medegedeeld.
Geef je op als individu of als groep (max 8 ) voor 10 maart.

thema@steenwijknoord.nl onder vermelding van;

Activiteit

Naam

Leeftijd

Aantal personen

Wel of geen lid

Houd ten allen tijde facebook en/of website Steenwijk Noord in de gaten voor 
recente informatie.
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CHOCOLADE PAASEI MAKEN

Workshop Chocolade met medewerking van Sjocolada.nl

Vrijdag 8 april vanaf 19.00 uur. 
Geschatte kosten voor niet leden 27,50 en voor leden 22,50. 
Opgeven voor 1 maart. 

thema@steenwijknoord.nl onder vermelding van;

Activiteit

Naam

Leeftijd

Aantal personen

Wel of geen lid

Houd ten allen tijde facebook en/of website Steenwijk Noord in de gaten voor 
recente informatie.
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PAASEIEREN ZOEKEN

Zondag 17 april om 11.00 uur aanvang Torennest.
Voor kinderen van 0-12 jaar
Opgave niet nodig.

Houd ten allen tijde facebook en/of website Steenwijk Noord in de gaten voor 
recente informatie.
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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 Dhr. H.  Scholten - Capellehof 18 0521515231 
Capellekade Mw. J .van Steenbergen - Capellekade 4 0612023044 
Capellestraat Fam. Ebink - Capellestraat 122 514287
Dolderweg Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774
E. Hiddingstraat Mw. I. Boonstra - B. ten Broeckestraat 2 589386 
Gedempte Turfhaven Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117 516634
H. van Steenwijckstraat Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven 38 512047
H. van Swinderenstraat Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4 0612023044
H.C. Fledderusstraat Dhr. E. Koelma - H.C. Fledderusstraat 6 510887
Houthaven Fam. Postma - Houthaven 20 518966
M. Kiersstraat Mw. M. van Dalen - M. Kiersstraat 40 
N. ter Maethstraat Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13 511914
Neptunus Mw. A. Brand - Steenwijkerdiep 143 580697
Poseidon Mw. A. Spin - Woldpoort 45 512324
Produktieweg Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774
Stationsbuurt Mw. P. Meekhof - W. de Zwijgerstraat 25   851036
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot - Steenwijkerdiep 80 0623909913
Steenwijkerdiep (oneven) Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117 516634
Tukseweg (even) t/m brug Mw. J. Reuvekamp -Tukseweg 104 851823
Tukseweg (oneven) t/m brug Dhr. L. vd Zweerde - Tukseweg 67 0645087901 
Tukseweg (vanaf brug) Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774 
Tuttelstraat Mw. E. Lok - Tuttelstraat 11  854173
Z. ter Steghestraat Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven  38 512047
Buitenleden+Nijenstede Mw. A. Brand – Steenwijkerdiep 143          580697
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



Hier zou 
úw advertentie 
kunnen staan.
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Altijd
bijzonder 
gewoon:
welkom!

De one-stop-shop voor signing, drukwerk, 
houtbewerking en online communicatie!

Woldmeentherand 3 | 8332 JE Steenwijk
(0521) 52 44 55 | www.bijzonderdruk.nl


