WIJKINFO STEENWIJK NOORD
JANUARI 2016

De informatie in deze Wijkinfo dient u bij de
jaarvergadering mee te nemen
FOTO: HENK DE NEKKER
THEEKOEPEL
PARK RAMSWOERTE
1

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. Albertine de Jonge - H. van Swinderenstraat 31 - 8331 KV
Steenwijk- 52 19 88 - voorzitter@steenwijknoord.nl
Secretaris:
Mw. Elly van der Maas - Houthaven 28 – 8331 LZ Steenwijk
52 35 13 – secretaris@steenwijknoord.nl
Penningmeester:
Dhr. Martien van Luinen - Steenwijkerdiep 31G - 8331 LP
Steenwijk - 06 53 16 28 04
Bestuurslid:
Dhr. Lefert Roo - Egbert Hiddingstraat 1 - 8331 KE Steenwijk - 52 39 23
Ledenadministratie: Kees Nagelhout - ledenadministratie@steenwijknoord.nl
Belangen: belangen@steenwijknoord.nl
Redactie Wijkinfo Steenwijk Noord
Redactie: Maaike Jansen, Marieke de Jonge en Jildau Coehoorn
redactie@steenwijknoord.nl of Tel: 51 35 88
Activiteitencommissies
Kaarten, verslagen en standen: Dhr. W. Hoogma
Gezelschapspelen en bingo: Dhr. H. Slot			
Jeugdcommissie:		
Mw. Sandra Vos		
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VAN DE REDACTIE
Het nieuwe jaar is weer begonnen en nu zet ook eindelijk de winter door!
Met sneeuw en ijs/ijzel komt het wintergevoel boven. Heerlijk met een kop
koffie of thee opwarmen bij de kachel. Een mooi moment om ondertussen
deze nieuwe wijkinfo eens door te bladeren! Hij zit weer bomvol dit keer.
Iedereen bedankt voor het aanleveren van de kopij. Dit waarderen we erg!
Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd. U leest in deze wijkinfo een aantal
terugblikken op het afgelopen jaar. Laten we hopen dat het volgende jaar
weer zo veel goeds brengt!
In deze Wi ook een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Als lid
bent u van harte uitgenodigd om mee te denken op 25 februari.
Verder vindt u in deze Wi de antwoorden op de quiz uit het vorige blad. We
zijn benieuwd of u de vragen goed kon beantwoorden. Dit en/of andere kopij
kunt u altijd sturen naar onderstaande adressen. Met de stukjes die u aanlevert kunnen we de volgende keer weer zo’n goed gevuld wijkblad uitgeven.
Tot de volgende wijkinfo!
Jildau, Maaike en Marieke

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 maart 2016
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het jaar 2016 is al weer ruim gestart. Daarom allereerst nog al het goede toegewenst. Het bestuur vergadert, meestal, elke tweede dinsdag van de maand. Onze
eerste vergadering zit de er dus al weer op. We hebben mooie berichten van onze
belangengroep. Ons project voor het braakliggende terreinen naast School B alsmede het project vanuit de gemeente voor herinrichting van de Tukseweg nabij de Lidl/
voormalig Welkooppand hebben grote stappen vooruit gemaakt. Erg blij mee!
Bij belangen staan nog diverse andere lopende zaken op de rol. Gelukkig houden
belangen en bestuur elkaar goed op de hoogte via de mail.
We mogen terugkijken op een erg gezellige Nieuwjaarsinstuif. Als bestuur hebben
we, met overleg , de touwtjes van de organisatie voor het eerst uit handen gegeven
en daar zijn we erg blij mee.
Wijkvisie 2.0 staat inmiddels op de rol. Onze vorige Wijkvisie loopt dit jaar af en
daarboven op komt dat er in het grootste deel van Steenwijk Noord het riool aan vervanging toe is . Dit kan leiden tot ingrijpende veranderingen, hopelijk gestuurd door
u want dat geeft uiteindelijk het meest voldoening. U begrijpt dat wij dus vrijwilligers
zoeken om ons bij de Wijkvisie 2.0 te helpen. We merken dat door een ieder datgene
te laten doen waar de belangstelling ligt, de resultaten des te beter zijn. Beter dan
dat we het als bestuur ‘erbij’ doen. Nu zijn we alles op de rit aan het zetten voor de
komende jaarvergadering.
Natuurlijk hopen we u dan ook in grote getale te zien. U bent van harte welkom om
zaken bij ons aan te dragen. We hopen op uw bijdrage! Samen maken we de wijk.

GEZOCHT:

CONTACTPERSOON VOOR DE FLAT POSEIDON
					
(Steenwijkerdiep)
Voor de flat Poseidon zoeken wij per direct een nieuw contactpersoon.
U bezorgt de Wijkinfo bij de leden in de flat en eenmaal per jaar aan alle
inwoners in de flat. Daarnaast bent u ogen en oren voor ons.
U kunt u melden via secretaris@steenwijknoord.nl of voorzitter of secretaris
(contactgegevens op blz.2)

5

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING

						

Donderdag 25 februari

Het bestuur van de wijkvereniging Steenwijk Noord nodigt haar leden uit voor
het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 25 febr. 2016
om 19.30 uur in het wijkgebouw “HET TORENNEST”aan de Matthijs Kiersstraat.
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.
Mocht u interesse hebben ,voor meer informatie kunt u altijd terecht bij een
van onderstaande bestuursleden:
Mv. Albertine de Jonge, 		
H. v. Swinderenstraat 31 .
Mv. Elly van der Maas ,
Houthaven 28.
Dhr. Lefert Roo,		
Egbert Hiddinkstraat 1
De financiële jaarrekening 2015 evenals de begroting 2016 liggen ter inzage
op de vergadering. De jaarverslagen zijn gepubliceerd in de wijkinfo en zullen niet meer los ter hand gesteld worden tijdens de vergadering. U wordt
vriendelijk verzocht de wijkinfo mee te nemen.
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AGENDA
Opening.
Notulen van de ledenvergadering d.d. 27 februari 2014.
Deze is afgedrukt in de wijkinfo.
Bespreken van de financiële jaarrekening 2015.
Bespreken rapport kascommissie.( Herman van Dijk en Berry Ebink)
Goedkeuren jaarrekening 2015 en dechargeren bestuur.
Benoemen nieuw kascommissielid. Aftredend is de heer van Dijk.
Bespreken financiële begroting 2016
Verkiezing bestuursleden:
Het bestuur heeft de heer Lesley van der Zweerde bereid gevonden
zitting te nemen in het bestuur. Wij verzoeken de vergadering om
hiermee akkoord te gaan.

PAUZE

Terugblik 2015, de diverse verslagen zijn te vinden in de wijkinfo.
Vooruitblik 2016.
Rondvraag.
Sluiting.
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TIPS VAN ONZE WIJKAGENT
In de komende edities van de wijkinfo plaatsen wij enkele tips van onze wijkagenten.
Voor de wijk torenlanden zijn er twee wijkagenten waar wij contact mee kunnen leggen indien nodig.
Dit zijn Thirza Nederlof en Geert Kremer, zij zijn bereikbaar via het algemene
nummer: 0900 - 8844.

Babbeltruc
Beroving door een ‘babbeltruc’ komt steeds vaker voor: onbekenden bellen bij u aan
en gebruiken een mooie smoes om binnen te komen. Vervolgens stelen zij uw geld en
andere waardevolle bezittingen. ln sommige gevallen gebeurt dit in combinatie met
bedreiging en/of geweld.
De ervaring van de rechercheurs die met (met name oudere) slachtoffers gesproken
hebben, leert dat de slachtoffers vaak in staat van ongeloof verkeren en compleet
overrompeld zijn door de vlotte babbel van de oplichter. De impact voor de slachtoffers is zeer groot. Natuurlijk zijn er ook pogingen waarbij de oplichter, door adequaat
reageren van de bewoner, weet dat er niets te halen valt en afhaakt. Maar de oplichters hebben vaak een neus voor gewillige slachtoffers die geen weerwoord hebben
tegen zijn snelle praatjes en meegaan in het verhaal. Daarbij speelt soms ook angst
mee voor de brutale en opdringerige werkwijze van oplichters.
Met onderstaande tips kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt van een babbeltruc:
- Laat nooit zomaar een onbekende binnen.
- Kijk voor u uw deur open doet, eerst wie heeft aangebeld. Kent u de persoon niet en
vertrouwt u het niet? Vraag dan eerst wie hij/zij is en wat hij/zij komt doen.
Vertrouwt u het nog niet? Bel dan 112.
- Als u alleen thuis bent kunt u natuurlijk ook gewoon zeggen dat het nu niet gelegen
komt of dat u liever heeft dat de persoon op een andere dag terugkomt, wanneer een
bekende, een van de buren of een familielid, bij u thuis is.
- Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten, bijvoorbeeld met een kierstandhouder.
Of laat een kijkgaatje in uw deur maken. Zo kunt u zien wie er voor uw deur staat
zonder uw deur open te doen.
- Voor flatbewoners geldt: reageer niet op smoesjes om de centrale toegangsdeur
open te doen.
- Wilt u iemand ergens mee helpen, laat ze dan buiten staan en sluit de buitendeur
terwijl u haalt wat u wilt geven (een pen of een glas water bijvoorbeeld).
- Dieven en oplichters komen in alle vormen en maten. 0ok schattig ogende kinderen
of moeders met kinderen zijn niet per definitie te vertrouwen.
- Laat vreemden geen gebruik maken van uw toilet, verwijs ze liever naar een openbaar toilet.
- Ga niet in zee met dakdekkers, schoorsteenvegers of scharenslijpers die ongevraagd
aan huis komen en u werkzaamheden proberen op te dringen. Als u inderdaad werk-
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zaamheden wilt laten uitvoeren is het verstandig om bij een aantal erkende bedrijven
offertes aan te vragen. Laat altijd van te voren schriftelijk de prijs vastleggen. Het is
dan duidelijk welke dienst wordt verricht en wat de prijs hiervan is. Want de kosten
kunnen achteraf enorm tegenvallen.
- Vraag meteropnemers en reparateurs naar hun legitimatie en controleer deze goed.
Vertel direct dat u met het bedrijf of de instelling zult bellen en doe dit ook echt. Kijk
in het telefoonboek voor het nummer. Sluit de deur terwijl u belt.
- Collectanten zijn verplicht een legitimatiebewijs en een vergunning van de gemeente bij zich te dragen. Vraag er gerust naar. Doe de deur even dicht terwvijl u
uw portemonnee gaat halen, of leg een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer in
bijvoorbeeld de meterkast.
-Geef NOOIT geld of uw pinpas af! Geef nooit uw pincode door, niet aan iemand aan
de deur en ook niet ook als men er telefonisch naar vraagt.
- Onthoud dat medewerkers van een bank, een verzekeringsmaatschappij, de
thuiszorg, etc. niet onaangekondigd bij u aan de deur komen voor financiële zaken.
Hiervoor wordt altijd een afspraak gemaakt.
- Laat mensen geen gebruik maken van uw (mobiele) telefoon. Laat ook geen mensen
binnen die een telefoontje willen plegen. Eventueel kunt u voor ze bellen terwijl zij
buiten wachten.
- Betaal geen portokosten voor pakjes die u niet heeft besteld. Er zijn gevallen bekend
waarbij een nepkoerier mensen vraagt te pinnen via een mobiel pinapparaat. Het verkeerde pasje wordt dan teruggegeven en er wordt geld van de rekening gestolen.

HERSTART BIOMASSA CENTRALE
Door het uitgeven van een persbericht werd de herstart van de Biomassa centrale
door IJsbeer Energie Steenwijk BV in het voorjaar van 2016 aangekondigd. Dit was
voor een aantal bezorgde burgers aanleiding bij elkaar te komen om na te gaan op
welke wijze zij hun zorgen konden uiten. Namens deze groep heeft een gesprek
plaats gevonden zowel met de gemeente als met de provincie. Bij de provincie ligt de
verantwoordelijkheid om vergunningen af te geven en op naleving van vergunningen
toe te zien. Bij de provincie was er begrip voor de bezorgdheid op het gebied van
het milieu. Of en zo ja op welke wijze de herstart zal kunnen plaatsvinden, ligt op dit
moment ter beoordeling bij de provincie. Maar zijn er klachten met betrekking tot
de opstart van de bio centrale op welke manier dan ook meld u dan deze klachten bij
belangen groep Steenwijk Noord (belangen@steenwijknoord.nl) of bij ondergetekende in de brieven bus Steenwijkerdiep 115. De door u gemelde klachten worden
meegenomen en voorgelegd door ons bij de provincie.
Piet Brinksma.
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IN DE PEN.........
Aan ons nu de “eer” om een stukje te schrijven in de Wijkinfo.
Eerst maar even voorstellen:
Bert Koers (55 jaar) en Alie de Lange (53 jaar)
Bert heeft een dochter Lisa en een zoon Kewin. Ik heb een dochter Annet en een
zoon Richard en een zoontje Martin (tweelingbroertje van Richard) die helaas maar 7
maanden is geworden.
En ik heb 3 prachtige kleindochters! Puur genieten!
Bert en ik wonen sinds 2012 samen, eerst in Oldemarkt , begin 2015 hebben wij het
huis gekocht aan de H.C. Fledderusstraat 4, waar we met plezier wonen.
Voor ons is De Torenlanden een ideaal plekje, lekker dicht bij de winkels, en het is een
mooi uitgangspunt om te gaan fietsen en we “zitten” zo op de snelweg.
Bert werkt fulltime in het Abe Lenstra stadion in Heerenveen, hij is daar werkzaam in
het horecagedeelte. Het prettige is dat hij bijna altijd dagdiensten heeft, dus lekker
vrij wanneer ik dat ook ben.
Ik werk 4 dagen p/w bij het Samenwerkingsverband Fryslân Noard in Leeuwarden als
secretaresse.
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende plek krijgen, hebben scholen
regionale samenwerkingsverbanden gevormd. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over onder andere de begeleiding en ondersteuning die alle
scholen in de regio kunnen bieden en over welke leerlingen een plek kunnen krijgen
in het speciaal onderwijs. Ook maakt het samenwerkingsverband afspraken met de
gemeenten in de regio over de inzet en afstemming met (jeugd)zorg.
Echt een hobby heeft Bert niet, hij tuiniert, schildert en “rommelt” wat om, en dan
graag met de radio lekker hard aan. ;-)
Ik zwem regelmatig zo’n 40 baantjes in de Waterwijck en zit ik op tekenles.
Wanneer het weer een beetje meezit gaan Bert en ik graag een eind wandelen of
fietsen.
Wij zijn dus ook lid geworden van de buurtvereniging en hopen zo wat meer contacten te leggen in de buurt.
Misschien is het een leuk idee om tegelijk met de kaartavonden ook darten te organiseren?
Hartelijke groet en tot ziens, mede namens Bert & Alie
Graag geven we de pen door aan Jan en Sanne van der Linde
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TERUGBLIK OP HET VERENIGINGSJAAR 2015
Terugblik op het verenigingsjaar 2015 van de Wijkvereniging Steenwijk Noord .
Bestuur
In het verenigingsjaar 2015 was de bestuur samenstelling als in 2014 dus:
Voorzitter Albertine de Jonge; Secretaresse: Elly van der Maas; Penningmeester: Martien van Luinen en Bestuurslid : Lefert Roo.
Leden
Onze vereniging telt momenteel 323 leden. Het aantal huishoudens is ca. 850.
Leden administratie
Wordt verzorgt door Kees Nagelhout. Helaas is door allerlei omstandigheden
het bestand nog niet helemaal up to date maar er wordt hard aan gewerkt
door Kees en bestuur.
Bestuursvergaderingen
Het bestuur vergaderde elke tweede dinsdag van de maand,.
De ledenvergadering was op vrijdag 27 februari waarbij het bestuur 28 leden
kon begroeten.
Daarnaast zijn er heel veel overleggen geweest n.a.v. de ontwikkelingen rond
ons wijkgebouw. Samen met de werkgroep Torennest is en wordt er veel tijd
gestoken in de strijd voor het behoud van het wijkgebouw. Hopelijk brengt
2016 meer duidelijkheid.
Nieuwjaars instuif
Zaterdag 3 januari zijn we met elkaar, onder het genot van een drankje en
een hapje aan een nieuw verenigingsjaar begonnen. Omdat onze wijk sterk
verjongt was de aanvangst tijd iets eerder dan gebruikelijk zodat ook ouders
met jonge kinderen in de gelegenheid te stellen even langs te komen. Met een
gezellige quiz voor de ouderen en vertier voor de kinderen was het een gezellig samen zijn.
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.
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Redactie en Website
Maaike Jansen, Jildau Coehoorn en Marieke de Jonge hebben als redactie
van ons wijkorgaan weer gezorgd dat er een goed leesbaar wijkinformatie
magazijn op de mat van onze leden gleed. Samen met de fotograaf Henk de
Nekker is ze dat zeker gelukt. Omdat het echter best veel werk is voor de 3
meiden, zijn ze op dit moment bezig met nog een vierde dame, die wellicht
de redactie kan gaan versterken.
Natuurlijk blijft het belangrijk dat er kopij door leden aangeleverd wordt.
De oudere edities van onze wijkinfo zijn te vinden op onze website, elke
vorige editie wordt geplaatst als er een nieuwe uitkomt.
Arjan Kroon, de beheerder van de website, zorgt dat de site actueel blijft.
Belangenbehartiging
Sinds september 2013 is de groep belangenbehartigers actief. Het afgelopen
jaar bestond de groep uit: Roland Heerschop, Arjon Ringewöle, Anjo Geluk,
Piet Brinksma ,Lefert Roo, Sebastiaan Brand en Kees Nagelhout. Zij houden
onze wijk leefbaar, door te letten op o.a. blijft onze wijk “groen”, hoe is het
met de verkeersveiligheid en signaleren andere bronnen van ergernis of ongemak.
Jeugd commissie
Deze actieve groep bestond in 2015 uit: Sandra Vos, Marike Veninga, Marsha
Roo, Froukje Kramer, Karin Gorter. Marike heeft aangegeven per eind oktober
met haar activiteiten te stoppen ( dank je wel voor je inzet!). Michelle Keus is
daarna aangeschoven. De commissie verzorgt voor onze jeugd geregeld een
gezellige en actieve middag. Ze doen kort verslag in hun eigen jaaroverzicht
verderop in deze wijkinfo.
Activiteiten
Info avonden
Beide info avonden stonden dit jaar in het teken van zelf actief meedoen.
Vrijdag 1 mei hebben we dhr. Van Oosten uit Staphorst op bezoek gehad. Hij
heeft de belangstellenden veel verteld over het Staphorster Stipwerk. De aanwezigen konden daarna zelf aan de slag om een stukje stof zelf te bedrukken.
Vrijdag 6 november stond de avond in het teken van zelf kaarsen maken. Dit
keer had het bestuur gekozen voor een gezamenlijke activiteit met de jeugd
commissie. Samen met Loekie Langendoen van het Tweede Lichtje werden
leuke creaties gemaakt, ’s middags door de jeugd en ‘s avonds door de volwassen leden.
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Slotfeest
Vrijdag 22 mei hebben de heren Hoogma en Kipping voor de leden een
gezellig slot feest in “het Torennest” georganiseerd. Zoals we gewend zijn van
deze heren was het puik verzorgt. Een lekker kopje koffie/thee, een bijzonder
smakelijk warm en koud buffet met een lekker drankje maakte er een oer gezellige avond voor de aanwezige leden van. Mede door het optreden van de
muzikant, die puike dansmuziek ten gehore bracht, gingen al vroeg de voetjes
van de vloer en ook de ouderen deden verschillenden dansjes mee.
Kaarten en bingo
Vanaf September tot begin Mei werd er op de vrijdagavond iedere maand 3
keer gekaart, (jokeren en klaverjassen), en 1 keer bingo gespeeld.
Van de kaarters werden de standen bij gehouden en aan het eind van het
seizoen de wisselbekers uitgereikt .In 2015 dhr. Ebink bij het klaverjassen en
mevr. Stephanus bij het jokeren
Bij zowel het kaarten als de bingo waren er gemiddeld 35 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.
Op de woensdagavonden wordt er jeu de boules gespeeld en op dinsdagmiddag worden er de gezellige fietstochten georganiseerd in onze prachtige
omgeving.
Allen die voor bovenstaande activiteiten gezorgd hebben alles in goede banen
te leiden hartelijk dank hier voor.
Namens het bestuur
Elly van der Maas.
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KOKEN MET JAN
Beetje pittig op zijn tijd:
Eieren in chilisaus
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Wat eten we vandaag?
Deze vraag hoort men heel vaak in menig
gezin. Wel ik heb zo’n heerlijk gerecht voor iedereen die van een beetje pittig eten
houd.
Bereiding:
Voorbereidingstijd : 20 minuten.
Bereiding tijd: 35 minuten.
Maak de uien en de knoflook schoon en snipper ze .De spaanse pepers doorsnijden en
de zaadjes er uit halen,en in kleine stukjes snijden. Maak de olie warm en doe de uien
en de pepers, knoflook er bij in. Haal het velletje van de tomaten eraf (even in warm
water en dan gaat het makkelijk) en hak ze klein.Doe dat ook in het mengsel.
Giet de cocosmelk en de bouillon er bij en laat alles ongeveer 15/20 min langzaam
koken.
Dan de sambal en suiker erbij (steeds proeven). Ontdoe de eieren van hun bescherming en voeg ze toe aan de saus. Leg de eieren op een bord en giet de saus er over.
Maak het geheel af met wat koriander
Serveer met pasta of iets dergelijks en drink er een lekker glaasje bij, water of zo !
Groeten van jan.
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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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KAARTUITSLAGEN
KLAVERJASSEN

27 NOVEMBER 2015

1 ste
2 de
3 de
4 de
5 de
p.p

Hr.
Mevr.
Mevr.
Hr.
Mevr.
Mevr.

Koelma
v. Luinen
Brand
Drent
Beute
Onderweegs.

4 DECEMBER 2015

1 ste
2 de
3 de
4 de
5 de
p.p

Hr.
Mevr.
Mevr.
Hr.
Hr.
Mevr.

18 december 2015

1 ste
2 de
3 de
4 de
5 de
p.p

Mevr.
Hr.
Hr.
Hr.
Hr.
Mevr.

van Luinen
Brand
Schutte
Pieters
Haas
Madhuizen
v. Egmond
Ebink
v. Luinen
Kipping
Koelma
H. Bakker

JOKEREN

5772
5358
5356
5239
5172
3528

1 ste Mevr. Spin
2 de Mevr. Jonker

5663
5200
5164
5019
5003
3779

1 ste Mevr. Spin

p.p

p.p

Mevr. Smit

158
192

374
76

Mevr. Jonker 610

5143 1 ste Mevr. Bakker-Mulder 213
5016
4997
4993
4991
3893 p.p
Mevr. Jonker
583

Kaarten van vrijdagavond 18 december 2015.

Als afsluiting van het jaar 2015 heeft Dhr. Oosterhoff, filiaal manager van
Albert Hein aan de Paardemarkt de prijzen beschikbaar gesteld.
Hij waardeert het, dat we de tegoedbonnen elke week daar halen voor het
kaarten. De gegeven prijzen waren dan ook niet mis.
Allemaal vleesprijzen met als hoofdprijs een hele kalkoen.
Op deze wijze willen we de Albert Hein manager Dhr. Oosterhoff hiervoor
hartelijk dank zeggen.
Bij het huiswaarts keren, kregen al de kaartdeelnemers die geen prijs hadden, een zakje met chocolade kerstkransjes als troost ook beschikbaar gesteld
door Albert Hein. dhr. Oosterhoff hartelijk dank nogmaals van de kaartclub
Steenwijk Noord.
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JEUGDAGENDA 2016
DATUM		

ACTIVITEIT		

AANVANG

19 feb
			
27 Maart		
April			
8 Juni 		
Augustus		
September		
11 November		

Bowlen:
kids van 6 t/m 17 jr
Paaseieren zoeken
Visactiviteit Slingerbos
Nat. Buitenspeeldag
Volleybal		
Pannenkoeken + disco
Sint Maarten optocht

16:00 - 17:00
Info volgt
Info volgt
Info volgt
Info volgt
Info volgt
Info volgt

WIJKAGENDA 2016
Iedere woensdag			
			
15 jan bingo
22 jan kaarten			
29 jan kaarten			
05 feb kaarten			
12 feb bingo			
19 feb kaarten			
25 feb Jaarvergadering		
26 feb kaarten			

Koffieochtend
10.00 - 11.00 ‘t Torennest
			
04 mrt kaarten		
29 apr kaarten		
11 mrt bingo		
06 mei bingo
18 mrt kaarten		
13 mei kaarten
25 mrt kaarten		
20 mei Seizoensafsluiting
01 apr kaarten			
met feest
08 apr bingo		
15 apr kaarten		
22 apr Info avond		

Tipje van de sluier Info avond 22 april
Streekverbonden gezelligheid.
De Hutte cosmetics komt vertellen over geurtjes en alles wat
daar mee te maken heeft.
Nieuwsgierig? Kom dan kijken,
luisteren en ruiken op 22 april
www.dehutte-cosmetics.nl
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REACTIE NIEUWJAARSINSTUIF

Op zaterdag 2 januari 2016 was het zogenoemd klereweer en daardoor hadden we eigenlijk weinig zin om buiten de deur te gaan als het niet erg nodig
was. Nu was de Nieuwjaarsinstuif gepland vanaf 16 uur en we dachten dat
het erg sneu zou zijn voor de mensen die zich inzetten om daar iets leuks van
te maken als er dan bijna niemand komt. Dus toch maar met vrienden naar
het Torennest. Daar werden we welkom geheten door uitsluitend vriendelijke mensen en we kregen drie consumptiebonnen. In een zaaltje kregen
we koffie met een koekje en kwamen we aan een tafel te zitten met voor ons
onbekende mensen, die vlakbij in een ander deel van onze flatgebouwen bleken te wonen en heel wat te vertellen hadden. Zo leerden we wat namen van
andere Steenwijkse bewoners van de Torenlanden en het Steenwijkerdiep.
Wat dat betreft was het ook een leerzame middag voor ons. Later werd soep
geserveerd, die heelijk smaakte en nog later gingen we aan de frisdrank en de
lekkere hapjes. Dan begin je te begrijpen dat aan dat alles een groot aantal
mensen heeft gewerkt om de wijkbewoners een mooie middag te bezorgen.
Toen we van huis gingen dachten we met een half uurtje wel klaar te zijn,
maar dat pakte dus heel anders uit: het was al duidelijk na zessen dat we het
pand verlieten om voldaan over het gebodene huiswaarts te keren.
We wonen in Steenwijk vanaf 2003 en in de wijk sinds 2008 en zijn eindelijk
lid geworden in (vermoedelijk) 2013 omdat we dachten dat het goed was
wat er allemaal georganiseerd werd door het bestuur, dat zagen we wel in de
infoblaadjes die we altijd al in de bus kregen. Maar nu zijn we erg blij over al
die lieve en leuke mensen die hun best doen in de Wijkvereniging.
			
Hartelijke groeten van Joke en Tom van Tricht.

WINNAARS QUIZ NIEUWJAARSINSTUIF
De winnaars van de quiz op de nieuwjaarsinstuif zijn:
1. Fam. Ebink
2. Fam. Hoogma
3. Fam. Heerschop
De winnaars ontvangen zo spoedig mogelijk een leuk prijzenpakketje bij hen thuis.
Van harte gefeliciteerd en geniet ervan.

18

NIEUWJAARSINSTUIF
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VERSLAG SCHAATSEN ZONDAG 10 JANUARI
Op zondagmorgen was het weer zover, ons jaarlijkse schaats uitje, ditmaal in t vernieuwde Thialf.
Jong en oud verzamelde zich op de parkeerplaats van school B en in
totaal reden we met 45 personen richting Heerenveen waarvan 26
kinderen.
Nadat iedereen voorzien was van een bandje voor de entree, een hesje
van School B en natuurlijk schaatsen zochten we een mooi plekje op
het binnenterrein. Daar was een picknick- tafel ons basis kamp. Iedereen kon er terecht voor een lekker kopje koffie, thee, water, pakje sap,
een lekker koek en een gezellig kletspraatje.
Natuurlijk werd er ook met veel plezier geschaatst en gespeeld op de
verschillende banen.
Je kon ook een kijkje nemen bij de ijshockeybaan waar verschillende
trainingen en wedstrijden waren.
De planning was om tegen 12:15 uur weer richting Steenwijk te gaan
maar de meesten bleven langer en tegen het einde van de middag vertrokken de laatsten weer richting De Torenlanden.
Volgend jaar hopen we weer op een gezellige schaatsochtend en middag.
De Jeugdcommissie

20

ENKELE MOMENTEN

UIT DE WERELD VAN KAREL DE KATER
Onlangs lag ik bij de vrouw van mijn baas op schoot, hoor ik mijn baas lachen.
Hij las nl. een stukje uit de Wijk Info van deze wijkvereniging dat ging over
de belevenissen van een huismus. Hij was er hoorbaar tevreden mee. En er
stond ook nog een tekening van zo’n vogel er bij. Ik was stinkend jaloers dat
begrijp je natuurlijk wel. Maar ik was er helemaal niet blij mee, ik heb nl. een
pokkehekel aan mussen. Ze vliegen mij soms rakelings langs de kop en zitten
in de bomen of in de dakgoten steeds maar hetzelfde deuntje te tsjilpen.
Eigenlijk heb ik aan die zwarte roeken nog meer hekel moet je weten, want
daar zijn er zoveel van, niet te geloven. Nee een roek kan ik nooit pakken,
maar een huismus soms wel en die zijn best lekker hoor. Dus die huismus van
jullie moet opletten anders neem ik die ook te grazen.
Jullie hebben het natuurlijk ook gelezen dat hij langs het Torennest was gevlogen en had gezien dat er veel kaarters bezig waren met klaverjassen en jokeren en dat het erg gezellig was. Dat is natuurlijk fantastisch voor zo’n wijk dat
die bijeenkomsten daar plaatsvinden. En toch stond in datzelfde boekje dat
de gemeente dat gebouw wil verwijderen en dat deze vereniging naar Nijenstede zou moeten. Nou ik ben daar toen ook maar eens gaan kijken. Maar die
avond was er iets anders te doen. Er zat iemand keihard nummers op te lezen
en verder was het doodstil totdat iemand anders ook iets ging schreeuwen.
Ik sprong even op de vensterbank , want ik rook vlees. Nou wat voor lekkere
hapjes ik toen zag…….en lekker ruiken joh!!! Jammer het raam zat dicht. Ik
dacht verhip en sprong op een andere vensterbank, maar daar stonden alleen
veel ingepakte spullen, niets voor mij. Ik zag wel dat die zaal prachtig versierd
was. Een sneeuwpop en een kerstman en slingers.
Pas geleden gingen er weer veel mensen in optocht naar het Torennest vanwege nieuwjaar geloof ik. Ik was n. l. net bekomen van die vreselijke herrie,
gevaarlijke bommen en lichtflitsen. Ik sloop ongezien met die lui mee en nu
stond de deur lekker ver open. Huppeke ik naar binnen en kon een lekker
stukje ham verslinden. Had waarschijnlijk een van de kinderen laten vallen
of was speciaal voor mij in de keuken op de grond gelegd. Ja ….ik zag wel dat
er nog veel meer lekkers op schalen lag, maar daar kon ik alleen maar naar
kijken. Er waren allemaal gezellige mensen, lachen en kussen enzo , je weet
wel hoe dat gaat bij jullie. Wij katten moeten maar afwachten wanneer onze
bazen thuis komen en iets in onze bakjes doen. Daarom ben erg happig op
mussen, speciaal die van jullie die zal echt op moeten letten.
Misschien dat ik een volgende keer kan melden dat die huismus niet meer
langs komt bij jullie. Een kort berichtje is dan voldoende denk ik.
De groeten van Karel.
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24 MIN. STEENWIJK ANTWOORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

B
B
C
B
A
C
B
A
C
C
C
B

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

D
D
C
Steenwijker Express
Het Swindermanspoortje
Steenwijker Aa
B
Gerard Buisman
Lammegien Boonstra
Van december 1925 tot december 1964
Spijkervetstallen
Het Veerhuis

UITSLAG PUZZEL WI DEC.
De oplossing moet zijn: PLEZIERBOOT
Er waren ook deze keer weer meerdere mensen met de juiste oplossing. Maar helaas
kan er maar een de winnaar zijn.
We kregen de volgende leuke inzendig van de (dit keer gekozen) winnaar:

Beste mensen van de redactie,
De PLEZIERBOOT van deze wijkvereniging vaart (naar ik hoop) nog vele jaren,
De actieve mensen in het bestuur en in de redactie zullen dat wel klaren.
Het goed verzorgde wijkinfo mag er zijn,
Ook de nieuwjaars instuif vonden wij fijn.
Volgens mij staat het antwoord van de woordzoeker in de eerste zin,
Als bijlage doe ik hier een artikeltje bij in.
Mochten jullie het niet geschikt vinden,
Geen probleem, maar ontvang wel de groeten van Jaap Meinsma.
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PUZZEL

BATAVEN
BEAT
BENDE
BIETSUIKER
BOEM
BROS
CASCO
DIAMANT
GALANT

GEEP
HEKS
HEUGEN
HOESTPASTILLE
HOEZO
HOLA
KAAN
KEROSINE
MEES

MOED
MORGENAVOND
MUIL
OKER
OPKNAPPEN
PANNE
RATO
REIN
RUMOER

SAMENVATTEND
SEPT
SNOER
SPIRITUEEL
STAART
VERENIGBAAR
VERSCHIMMELEN

Maak de puzzel, de overgebleven letters vormen een oplossing!
Mail deze naar redactie@steenwijknoord.nl of gooi de oplossing in de bus bij Maaike
Jansen ad Matthijs Kiersstraat 12 en maak kans op een prijsje!
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DE HUISMUS
Nu het oude jaar weer achter ons ligt en wij met
frisse zin weer aan 2016 beginnen ,wens ik van
uit mijn toren positie iedereen een zeer goed en bovenal een heel gezond jaar toe.
Naar ik gehoord heb staan ons dit jaar vele goede dingen te wachten. Zoals ; het verijzen van een totaal nieuw wijkgebouw.
Een extra grote subsidie van de gemeente,sponsering van enkele grote bedrijven, een
flinke uitbreiding van het bestuur,nieuwe straat aanleg, en nog enkele zaken.
Als ik dit schrijf ,schiet ik spontaan in een lachbui.
Ik geloof niet in sprookjes en vele van mijn soortgenoten ook niet.
Soms steekt iemand een handje toe, en we moeten afwachten hoelang dat handje
uitgestoken blijft. Er zijn vele handjes die tegenwerken of zelf proberen beloftes uit de
weg te gaan.
Ja 2016 wordt geen gemakkelijk jaar voor de wijk vereniging.
Maar we blijven optimistisch. Ik wens het bestuur alle hersencellen toe om dit proces
tot een goed einde te brengen.
Nu na de winterstop gaan we weer volop met de kaarten aan de gang en onze kaartmeester (Winnie ) zal de touwtjes weer stevig in handen hebben. Ook Trees zal ons
weer voorzien van hapjes en drankjes. De jeugd commissie heeft er gelukkig een
kracht bij en dat is prima. De jeugd heeft de toekomst ( misschien als ze tablets thuislaten) en wat meer mee doen met activiteiten. We zullen zien.
Ach beste lezers , laten we maar positief blijven denken. Enne straks begint het jeu de
boules weer en gaan we het “sportpark” uitbreiden, maar dat zal ook wel een illusie
zijn.
						
Groet van de huis- mus.

KLEINTJE
Beste wijkgenoten,
Zo u ongetwijfeld hebt gemerkt, hebben wij er voor gekozen een gemakkelijkere
woning te zoeken.Nu zijn wij daar in geslaagd. Ook is ons huis inmiddels verkocht. Als
u dit leest zijn wij misschien al verhuisd. Wij gaan naar Havelte aan de Molenweg 48.
Met veel plezier hebben we ruim veertig jaar aan de Matthijs Kiersstraat gewoond.
Een nieuwe fase in ons leven is aangebroken. Wij wensen iedereen veel geluk en
gezondheid toe. Het gaat u goed.
Hartelijke Groet Geert en Trijntje de Graaf
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WIJKVERPLEGING
ZORGGROEP OUDE EN NIEUWE LAND
Jong, oud, rijk of arm… we worden
allemaal wel eens ziek of we breken
een been. Vaak kunnen we dan wel
voor ons zelf zorgen of hebben we
vrienden of familie die ons kunnen
helpen. Maar wat als dat niet zo is?
Omdat je familie en vrienden ver
weg wonen, of omdat iemand het
druk heeft met werk? En je toch wel
heel erg graag thuis wilt uitzieken.
Wat doe je dan?
Graag stellen wij ons even aan u voor. Wij zijn Astrid Hartsuiker en Sjanet
Woudberg en zijn allebei wijkverpleegkundigen bij Zorggroep Oude en Nieuwe
Land in Steenwijk. Met een vast team verzorgenden en verpleegkundigen
staan wij elke dag klaar voor de bewoners van Steenwijk Noord die zich niet
meer helemaal zelfstandig kunnen redden.
Waarmee helpen wij?
Daarbij kan het om van alles gaan. Denk bijvoorbeeld aan het aantrekken van
steunkousen, of het verzorgen van een wond. Maar ook hulp bij het wassen,
douchen en aankleden omdat u minder mobiel bent geworden. Ook bieden
wij ondersteuning bij het innemen van uw medicatie. Daarnaast kunnen wij
u helpen bij het organiseren van andere zaken zoals bijvoorbeeld hulp in de
huishouding, het doen van klusjes in en om het huis of het regelen van hulpmiddelen zoals een rollator of postoel.
Wereld van verschil
Bent u of kent u iemand die wel wat hulp zou kunnen gebruiken? Bent u benieuwd naar wat wij zouden kunnen betekenen voor u of een kennis? Twijfel
dan niet en neem contact met ons op. Wij komen gerust eens bij u langs voor
een gesprek om te kijken waar we u mee kunnen helpen. Want één ding is
zeker: soms kan een klein beetje hulp al een wereld van verschil maken!
Bel ons gerust! Wij zijn doordeweeks bereikbaar via 0521-539 999 of mail
naar thuiszorgnoordstad@zorggroep-onl.nl
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JAARVERSLAG 2015 JEUGDCOMMISSIE
Eind 2015 bestaat de jeugdcommissie uit Marsha Roo, Karin Gorte, Froukje
Kramer, Michelle Keus en Sandra Vos.
Michelle Keus hebben we halverwege 2015 als nieuw lid verwelkomt. Begin
2016 zal Noortje Wallpoot onze commissie gaan versterken. Colette van Grijfland heeft ons begin 2015 ivm verhuizing naar Hoogeveen verlaten en Marike
Veninga is aan het einde van het jaar gestopt. Wij hopen dat er nog meer
mensen deze leuke commissie komen versterken, want twee leden hebben
aangegeven binnenkort te gaan stoppen en dan wordt t groepje wel erg klein
om nog leuke activiteiten te organiseren.
Het afgelopen jaar hebben wij 7 activiteiten georganiseerd:
Schaatsen in Thialf voor jong en oud,
Paaseieren zoeken op 1e paasdag,
Nationale Buitenspeeldag,
Stratenvolleybaltoernooi met BBQ en muziek voor jeugd en buurtbewoners,
Kaarsen maken workshop,
Sint Maarten optocht en de bingo.
De uitgebreide verslagen van deze activiteiten zijn terug te vinden in de
wijkinfo’s van 2015.
We kijken weer terug op een goed jaar met leuke activiteiten die goed bezocht en ontvangen zijn en waarbij de kinderen en ook de ouderen zich prima
vermaakt hebben.
Lijkt het je leuk om ons te helpen, we kunnen nog wel wat hulp gebruiken.
Spreek ons eens aan of mail naar jeugd@steenwijknoord.

CONTACTPERSOON

M. KIERSSTRAAT

Helaas moeten wij afscheid nemen van Dhr. de Graaf. Hij is lange tijd contactpersoon geweest voor de M. Kiersstraat. Wij bedanken dhr. De Graaf
voor zijn grote inzet & wensen hem en zijn vrouw veel gezondheid op hun
nieuwe plek.
De heren Harry Kolen en Harm van den Berg zullen vanaf nu de taak als contactpersoon voor deze straat op zich nemen.
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DEZE C1000
IS JUMBO
PER 15 JULI!
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WIJKVISIE 2.0
OPROEP: WIJKVISIE 2.0
Denk mee over de toekomst van onze wijk!
De wijkvisie moet dit jaar vernieuwd worden. Naast hulp uit bestuur en belangen zoeken we mensen die zich ongeveer een half jaar willen inzetten om dit
te realiseren. In deze visie willen we ook graag richtlijnen opnemen voor de
wijk hoe die er uit moet zien na het vervangen van de riolering in 2017/2018.
We hopen medio maart/april 2016 te starten. Het traject zal ongeveer een
half jaar in beslag nemen met ongeveer 1x per 2 weken vergaderen (zo is de
eerste wijkvisie ongeveer tot stand gekomen).
Wilt u meedenken en een nieuwe Wijkvisie samenstellen?
U kunt zich melden via info@steenwijknoord.nl of bij voorzitter of secretaris
van de wijkvereniging.

UPDATE HERINRICHTING TUKSEWEG
Zoals u in een vorige editie van de Wijkinfo heeft kunnen lezen staat een herinrichting van de Tukseweg voor het gedeelte Lidl-voormalig Welkooppand op
stapel.
Ze zijn inmiddels met de diverse voorbereidingen van start gegaan. Voor u
zichtbaar is het graven van proefsleuven voor de riolering en het bomenplan
daarnaast komt er natuurlijk teken-, reken- en regelwerk aan te pas.
De gemeente hoopt medio februari een inloopavond te organiseren waarbij
de concept bestektekeningen zullen worden besproken.
De opmerkingen/wensen kunnen dan worden meegenomen in de definitieve
tekeningen. De aanbesteding van het werk hoopt de gemeente eerste helft
maart te doen.
Indien u vragen/opmerkingen heeft kunt u die stellen via
belangen@steenwijknoord.nl
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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 Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91
H. van Steenwijckstraat Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11
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			
Contactpersoon gezocht!
Produktieweg		
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Stationsbuurt		
Mw. A. Buitenhuis - Looijersgracht 25
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot – Steenwijkerdiep 80
Steenwijkerdiep		
Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91
Tukseweg (t/m brug) Mw. T. Kuiper – Tukseweg 116
Tukseweg (vanaf brug) Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Tuttelstraat		
Mw. G. Schutte – Tuttelstraat 6
Z. ter Steghestraat
Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11
Buitenleden+Nijenstede Dhr. J. Meinsma – Burg. Reinenstr. 10
Woldpoort		
Mw. A. Snijder - Woldpoort 11

Tel.
514667
514667
517012
517012
524774
514667
321061
512047
0612023044
510887
523513
851019
511914
515244
524774
516134
519049
321061          
518529
524774
517432
512047
512609
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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