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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt alweer de 3e en meteen de zomer editie van de wijkinfo.
Op vrijdagavond 31 mei vond er een algemene buitengewone ledenvergadering
plaats. Tijdens deze vergadering is met de meerderheid van de stemmen overeengekomen dat de Stationsbuurt tot de wijkvereniging Steenwijk Noord mag behoren.
Een leuke nieuwe ontwikkeling vinden wij!
Tevens willen we u hierbij laten weten dat redactielid Bernadette vanaf heden stopt
met haar taken voor de redactie. Bernadette, bij deze bedanken wij je voor je inzet!
Blij zijn wij met het feit dat er een nieuwe wijkbewoner zicht heeft aangemeld om
onze website te gaan beheren. Welkom Arjan Kroon!
Voor nu wensen we u veel leesplezier en een mooie zomer!
Met een zonnige groet van de redactie:
Jildau Coehoorn
Maaike Jansen

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 augustus 2013
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GAAT U VERHUIZEN OF BENT U
ONLANGS VERHUISD?
Het laatste jaar hebben we veel gemerkt dat er bewoners uit de wijk verhuisd zijn,
soms binnen de wijk, soms elders, maar met name voor de bewoners vanuit bijvoorbeeld de wijk naar de nieuwe flat de Woldpoort, daar hebben we geen adreswijzigingen van doorgekregen. Vervolgens kreeg onze contactpersoon te horen dat er geen
boekjes meer werden bezorgd.
Na uitzoeken bleek dat we van deze persoon geen adreswijziging hadden ontvangen.
Dus bij deze willen we u vragen dat als u onlangs bent verhuisd of u op korte termijn
gaat verhuizen, zou u dit dan willen doorgeven?
Dit kan middels een email, briefje in de bus of een telefoontje aan:
Dhr. Johan Beltman - H. v. S de Oudestraat 2 - 8331 KK Steenwijk johan-beltman@hetnet.nl - 510361
Alvast hartelijk dank hiervoor!
			
       De redactie en het bestuur van Wijkvereniging Noord

JEUGDAGENDA 2013
Datum		

Activiteit		

Aanvang

31 augustus

Vossenjacht 		

Informatie volgt z.s.m.

30 oktober
		

Knutselactiviteit		
Paddestoelen maken

Informatie volgt na de zomer
in de Wijkinfo
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Bert Vis - Steenwijkerdiep - tel (0521) 534 090
6

VAN DE BESTUURSTAFEL
Er is de laatste maanden erg veel werk verzet, door bestuur en vrijwilligers, met
name in de maand mei en juni. In willekeurige volgorde noem ik een aantal:
De buitengewone ledenvergadering, waar het bestuur aan de leden toestemming
vroeg voor het wijzigen van het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging. Gelukkig was de uitslag positief en kan het bestuur verder.
Dan was er nog het gezellige slotfeest. Dit is door veel leden bezocht en de organisatoren kunnen terug zien op een zeer geslaagde middag.
Verder heeft het bestuur het project Wijk Visie kunnen afsluiten. Het rapport is aan
het college van Burgemeester en Wedhouders aangeboden. Het bestuur kan met dit
rapport aan de slag. Hiervoor is een commissie in het leven geroepen die de belangen
van de inwoners van onze wijk gaan behartigen. Voorlopig hebben hierin de volgende
personen zitting genomen. De heren P.Walpoott, K.Nagelhout, A.Bakker, H.Vording
en mevr.A.Geluk. Deze groep geeft tevens een goede afspiegeling van onze wijk, elke
buurt is vertegenwoordigd. Zij gaan eerst kijken hoe en welke belangen op welke
manier behartigd moeten gaan worden. Een en ander uiteraard in samenspraak met
het bestuur en de verkeerscommissie.
De afd.jeugd heeft een geslaagde buitenspeeldag georganiseerd.
Terwijl ik dit stukje schrijf zijn we erg druk met de organisatie van onze jubileumdag
op 22 juni.
Bestuur en leden van jeugdcommissie doen er alles aan om het iedereen naar de zin
te maken. Ook veel andere vrijwilligers hebben zich gemeld om te helpen.
De 22ste zal worden afgesloten met het jaarlijkse volleybaltoernooi.
Tussen de bedrijven door heeft de verkeerscommissie de vinger aan de pols gehouden. Zeker wat betreft de herinrichting van de Stationsstraat is dat heel wenselijk.
Ook de geluidshinder van de Meenthe blijft een voortdurend aandachtspunt.
Begin juli gaat het bestuur het even rustig aan doen. De tweede dinsdag in september is de eerste bestuursvergadering.
Ik wens alle leden een fijne vakantie toe.
Namens het wijkbestuur van Wijkvereniging Steenwijk Noord
Elly van der Maas,  secretaris
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WIJKAGENDA 2013
Fietstocht
Elke dinsdagmiddag bij goed weer en voldoende deelname. Vertrek
vanaf het wijk/vuso gebouw aan de M.Kiersstraat om 13.30 uur.
Jeu de boules
Elke woensdagavond bij goed weer. Naast het wijk/vuso gebouw aan
de M. Kiersstraat. Aanvang 19.00 uur.
Datum
30 augustus
6 september
13 september

Activiteit
kaarten
kaarten
kaarten

Aanvang
19.15 uur
19.15 uur
19.15 uur

20 september
27 september
4 oktober
11 oktober

bingo
kaarten
kaarten
kaarten

19.30 uur
19.15 uur
19.15 uur
19.15 uur

18 oktober

bingo

19.30 uur

25 oktober
1 november
8 november

kaarten
info avond
kaarten

19.15 uur
19.30 uur Info volgt!
19.15 uur

15 november
22 november
29 november
6 december
13 december
20 december
27 december

bingo
kaarten
kaarten
kaarten
bingo
kaarten
kaarten

19.30 uur
19.15 uur
19.15 uur
19.15 uur
19.30 uur
19.15 uur
19.15 uur
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WONINGINRICHTING
PARKET/ ZONWERING
TAPIJTEN/GORDIJNEN
LAMINAAT/LINOLEUM

Tukseweg 34, Steenwijkerdiep 6, Boterweg 8.
Steenwijk, telefoon 0521-512003.

De Opeldealer in regio Steenwijk. U kunt
bij ons terecht voor o.a.:
* Nieuwe Opels;
* Opel occasions;
* Opel bedrijfswagens;
Dolderweg 50
* leasing en verhuur;
8331 LL Steenwijk
* 24-uurs tankstation;
Bespaar tot 1 euro per liter.
0521 512841
* APK, onderhoud, reparatie, schade
Of u nu op benzine rijdt of
op
LPG,
in
de
nieuwe
Bi-Fuel
modellen
van
Opel
merkt
u
het
verschil
Behalve aan de pomp en in
* en niet
al meer.
uw mobiliteitsvragen.
www.rijkmans.nl

OPEL Bi-FUEL

DAT IS NOG EENS FIJN TANKEN.
uw portemonnee. En er is nu een Bi-Fuel variant van bijna elk Opel model. Van de sportieve Corsa tot de luxe Insignia. Opel biedt daarmee
het breedste aanbod Bi-Fuel modellen in de markt. En het wordt nóg interessanter, want met onze unieke 5+5 deal krijgt u 5 jaar
0% rente én 5 jaar gratis onderhoud op bijna alle Opel-modellen. Kom kijken, kom proefrijden. Dan merkt u zelf hoe goed ze rijden!

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km: 1,2 – 11,0; kms/liter: 83,33 – 9,09; CO 2 gr/km 27 – 259.
De 5+5 actie loopt op nieuwe klantenorders t/m 30 sept. 2012 met een uiterlijke kentekenregistratiedatum van 30 november 2012 en geldt voor alle Opel modellen m.u.v. Selection en Business+-uitvoeringen en Agila
en Ampera. Het betreft een niet doorlopend krediet aangeboden door GMAC Nederland N.V. te Breda (KvK nr. 24107861, AFM register nr. 12013025). De vermelde kredietsommen zijn voorbeelden van het aanbod; het
maximaal te nancieren bedrag varieert per model, zie complete 5+5 actievoorwaarden op www.opel.nl. Toetsing bij BKR te Tiel. Informatieblad bij GMAC klantenservice (076 - 5448932). Uw Opel dealer bemiddelt voor
GMAC op basis van een contractuele verplichting.

9

KREDIETSOM LOOPTIJD
IN MAANDEN
60
60

€ 5.000,€ 7.500,-

TOTAAL PRIJS
KREDIET
€ 5.000,€ 7.500,-

MAANDLAST

DEBETRENTEVOET

€ 83,34
€ 125,-

0,00%
0,00%

Betrokken zorg
voelt goed
www.zorggroep‐onl.nl

Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 8331 KG Steenwijk T (0521) 53 99 99 E info@zorggroep‐onl.nl
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Volgende keer beter..?

Wij regelen
het!
oa:
feest - borrel - uitje diner - boottocht etc.

Beulakerweg 30, 8355 AH Giethoorn • tel. +31 (0)521 - 36 13 60 • info@dejonge-giethoorn.nl

Kijk voor aanbiedingen en acties op www.sfeervolgiethoorn.nl

Volgende keer beter..?

Wij regelen
het!
oa:
feest - borrel - uitje diner - boottocht etc.

Beulakerweg 30, 8355 AH Giethoorn
tel. +31 (0)521 - 36 13 60 •
nfo@dejonge-giethoorn.nl

Kijk voor aanbiedingen en acties op
www.sfeervolgiethoorn.nl
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VACATUREPAGINA'S

Onze wijkvereniging draait volledig op vrijwilligers, deze komen en
gaan. Aangezien er de afgelopen periode een flink aantal gegaan zijn,
zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Immers, de wijkvereniging
kan alleen maar bestaan wanneer er voldoende vrijwilligers zijn.
Bekijkt u de volgende advertenties eens goed en wellicht zit er wel
wat tussen waarvan u denkt: “Hierin kan ik best wat betekenen voor
de wijkvereniging”. Of wellicht heeft u een familielid waarvan u denkt;
daar zou het wat voor wezen. Het zou ons enorm uit de brand helpen!
Bestuurslid
Voor het bestuur zijn wij op zoek naar een bestuurslid. De bestuursleden verdelen onderling de taken die er gedaan moeten worden. Dit
kunnen taken op het gebied van activiteiten of beleidsmatige zaken zijn
maar ook belangenbehartiging namens de wijkbewoners.
Elke tweede dinsdag van de maand wordt er vergaderd. Voor meer
informatie of opgave kunt u terecht bij Albertine de Jonge, voorzitter@
steenwijknoord.nl of bel: 521988
Websitebeheerder
Wij zijn blij te kunnen mededelen dat we een nieuwe websitebeheerder hebben gevonden: Arjan Kroon.
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Kinderopvang
in
huiselijke kring
Flexibel
en Betrouwbaar

v

Ook voor kortdurende
bemiddeling
Boomsluiters 19. 8334TX Tuk
Tel: 0521-522728
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Koningstraat 6, Steenwijk - tel: 0521 510777
13

IN DE PEN.........
Hoi. Deze keer mag ik wat over mijzelf vertellen.
Ik zal me eerst even voorstellen; ik ben Ingrid Kuizenga,
31 jaar oud, woon alweer 7 jaar op de Hv steenwijkstraat de oude 1,
met Bert Oosterhof. Samen hebben we een prachtige dochter,
Tessa, die in mei net 3 jaar is geworden. Over een paar weekjes verwachten wij ons
tweede kindje.
De meesten kennen Bert wel, aangezien hij hier in deze omgeving is geboren en opgegroeid. Zijn familie ook in steenwijk en omgeving woont, zelfs hier in deze wijk de
Torenlanden. Gezellig! En voor Tessa erg leuk haar ooms en tantes dichtbij te hebben!
Bert is timmerman bij bouwbedrijf Nimberg, waar hij al een aantal jaren met veel plezier werkt. En een timmerman in huis is altijd handig, want zo heeft hij van ons huis
echt een prachtige woning gemaakt!!
Zelf kom ik van het mooie Groningse dorp Leek. Daar ben ik geboren en opgegroeid in
een gezin van 8 kinderen waar ik de middelste van ben. Dus altijd gezellige drukte bij
ons thuis!!
En nu nog steeds met alle aanhang en kinderen erbij!!
Ook ben ik naar school geweest. Na het behalen van mijn mavo diploma, ben ik begonnen met de opleiding Spw, om later met moeilijk lerende kinderen aan het werk
te gaan.
Helaas kreeg ik op mijn 17e de ziekte van Graves. Dit is een aandoening aan de
schildklier, waarbij die veel te snel ging in mijn geval. Hierdoor had ik niet meer de
energie om de opleiding af te ronden. Ook moest ik toen mijn hobbies opgeven, wat
ik vreselijk jammer vond. Zo heb ik jaren gevolleybald bij volleybalclub N.A.S. te Leek
en bespeelde ik de xylofoon in drumband Enumatil.
Op dat moment had ik een bijbaan in Poiesz supermarkt Tolbert, die mij de kansen
bood om daar volledig aan het werk te gaan, toen mijn gezondheid dit weer enigszins
toe liet. In de loop der jaren heb ik voor dit vak de benodigde diploma’s gehaald en
uiteindelijk chef vleeswaren/kaas geworden. Om vervolgens, toen ik naar steenwijk
ging verhuizen, chef slagerij te worden in het filiaal te Oudehaske. Hier werk ik, na de
geboorte van Tessa, nog steeds twee dagen in de week op de slagerij en af en toe wat
kassa werk.
Maar op het moment geniet ik van mijn verlof en kan ik niet wachten om ons tweede
kindje in de armen te sluiten!
Bert heb ik tijdens een avondje stappen in Steenwijk ontmoet in de kroeg.
Eigenlijk zijn we direkt met elkaar aan de praat geraakt en nooit meer uitgepraat!
Want na de tien jaar dat we elkaar nu kennen, waarvan we ongeveer 8 jaar samen
wonen en ons tweede kindje op komst is, kan ik wel zeggen dat ik het enorm naar
mijn zin heb hier in Steenwijk op de Torenlanden en wij hier, hoop ik, nog lang mogen
blijven wonen!
De pen geef ik door aan Noortje Walpoott Baars.
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STEENWIJKERONTDEKKINGSTOCHT

Ongeveer 65 personen stonden op zaterdag 25 mei om half 4 bij bij het Wijkgebouw te wachten op de dingen die gingen gebeuren. Nadat de schrijver van
dit verslag eens rond gekeken had kwam hij tot de conclusie dat het allemaal
Bingo en kaart liefhebbers waren. In de verte zagen wij een trekker aan komen met het treintje die bij gelegenheden door de stad rijden. Het bleek voor
ons te zijn. Ongeveer de helft stapte in en werden weggebracht. Na ongeveer
20 minuten haalde de chauffeur de rest op en ging de ontdekkingstocht door
de stad richting Kornputkazerne met de vele nieuwbouw. Ondertussen werd
er gegokt; “waar gaan we naar toe om te eten?” Na de kornput reden we
naar de Kallenkoterallee, vandaar naar de Oostermeenthe en toen tot onze
verrassing naar het circusmuseum aan de markt. Daar aangekomen bleek de
andere groep die als eersten waren weggebracht daar te wezen, dus gingen
die op ontdekkingstocht. We werden in het museum ontvangen met koffie en
koekjes en daarna kon je rustig rondkijken want er was veel te zien. En hulde
aan al de mensen die daar de boel onderhouden en steeds aanwezig zijn
voor de bezoekers. Na vijven kwam het treintje ons weer ophalen en zingend
gingen wij door de stad naar de Bovenmeester aan de paardenmarkt. Daar
hadden de heren Hoogma en Kipping de hele zaak afgehuurd voor een kouden warmbuffet.
Bijzonder was de ervaring van Leida Keetman die hier in dit schoolgebouw
vroeger les had gegeven en nu daar kon genieten en uiteraard ook de andere
aanwezigen. Het was top! Wat ook een hoogtepunt was toen later op de
avond onze Bardame Trees binnen kwam uiteraard op krukken vanwege een
heupoperatie ze werd met een warm applaus begroet.
Tenslotte wil ik dhr. W. Hoogma en dhr. J. Kipping bedanken voor de organisatie van deze toch wel verrassende middag en avond.
G.Schutte
Foto’s: op de opstapplaats bij de Vuso,
             in het treintje
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Praktijk voor Natuurgeneeskunde.
En Voetsalon “Trudy”.
Kinesiologie. Bloesemtherapie.
Neuro Emotionele Intergratie Therapie.
Hulda Clark Therapie.
Reiki Behandelingen en cursus.
Leer en concentratieproblemen. Dyslexie.
Voedingsanalyse/allergieën.
Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5
8331 KK Steenwijk
onlinezaken@yahoo.com
Behandeling ook s'avonds volgens afspraak
0651383445
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BUITENACTIVITEITEN
Jammer genoeg kwam door de aanhoudende regen en kou de eerste 2 geplande
fietsmiddagen te vervallen.
Maar achter de wolken schijnt toch eens weer de zon, dus gingen we 28 mei van
start.
Via de Woldmeenthe naar de Pol, Steggerda en in de Blesse bij Spoorzicht iets gedronken. Door Blesdijke langs Oldemarkt Naar Paasloo, Basse en via Steenwijkerwold
terug naar huis. Totaal 31 km.
Een week later met 9 personen via Groot Verlaat naar Giethoorn Noord.
Vervolgens naar Giethoorn en rond de Beulake naar Dwarsgracht. Gepauzeerd bij de
Otterskooi. Een mooi tochtje langs de wateren die onze gemeente rijk is.
Om half 5 waren we terug. 27 km afgelegd.
U bent van harte welkom om ook eens mee te fietsen.
We starten bij goed weer op de dinsdagmiddag om half 2 bij het Wijk –VUSO gebouw
aan de M. Kiersstraat. Kosten 1 euro voor een consumptie onderweg.
Mw. G. Pieters
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“SHANGHAI”
CATERING
Speciaal voor al uw feestjes thuis! Ook voorverenigingen!
Voor informatie kunt u bellen  (0521) 512176
Paardemarkt 4 – Steenwijk
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25 JAAR

WIJKVERENIGING NOORD

Eigenlijk zijn we thans (voorjaar 2013) al in het 26e verenigingsjaar en had dit stukje
een jaar eerder geschreven moeten worden. Maar is dat niet iets speciaals voor deze
tijd waarin iedereen zijn eigen leven leidt en individualistisch bezig is?
Op 18 februari 1987 is deze vereniging opgericht door een aantal enthousiaste buurtbewoners en zoals het hoort zijn er steeds notulen geschreven en bewaard gebleven.
Er waren vlot 50 leden ingeschreven waaruit een bestuur werd gevormd. Ook was er
al vroeg behoefte om de leden via een informatieblad op de hoogte te houden van
de plannen van het bestuur en de mogelijkheid te bieden mee te denken. De eerste,
eenvoudige boekjes moest men zelf drukken, vouwen, nieten en bezorgen. Eerst
kreeg elke wijkbewoner een boekje later alleen de leden. De grote animator was
toen en de volgende 24 jaar Johan Beltman.
Uit die notulen blijkt dat het bestuur erg actief was en allerlei activiteiten bedacht.
Natuurlijk moest er gekaart worden en voor diegenen die wat anders wilden kwam
de bingoavond en voor de afwisseling werd iemand uitgenodigd om een lezing of
voordracht te houden. Toch wel een goed plan want het werkt nu nog. De bestuursleden en medewerkers waren toen jong en enthousiast en zo ontstonden groepjes voor
handwerken, bloemschikken een sjoelclub en activiteiten voor de kinderen wat ook
nu nog fantastisch goed gaat.
En niet te vergeten de speeltuintoestellen. Door de leden zelf geplaatst, door hun kinderen veel gebruikt en door de gemeente afgekeurd. Niet veilig genoeg. Maar …….er
kwamen nieuwe toestellen met een degelijk hek om het veldje. Door ons uitgezocht
en door de gemeente betaald.
ACTIVITEITEN
In oktober 1989 werd een enquête gehouden onder alle inwoners van de wijk de
Torenlanden om inzicht te krijgen in wat er leefde. De gemeente wilde toen een proef
starten voor het opruimen van hondenpoep, maar ook andere onderwerpen kwamen
aan de orde. Vorig jaar is er weer een dergelijk onderzoek geweest en men heeft de
uitslag kunnen lezen maar wat gebeurt er daarna mee?
Op 3 februari 1992 was er een protest bijeenkomst tegen het aanbrengen van stoplichten en fietspaden bij de Dolderbrug. Tijdens een aantal besprekingen met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur is de situatie bij die brug steeds besproken,
maar ook andere knelpunten in de wijk zoals het mislukte plan voor de hondenpoep,
vervallen Rendogebouw, het verkeer door de wijk en de Tukseweg, de 30 km zone
in de wijk, afgekeurde speeltoestellen bij de Tuttelstraat, een brug over de spoorlijn
of een tunnel er onderdoor, de veranderingen rond de Paardenmarkt c. q. Woldpoort. En natuurlijk de laatste ontwikkelingen rond het stationsplein en Theater De
Meenthe. We weten nu wat er is gebeurt en hoe het is gebeurd.
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HET ONDERKOMEN
Het Vusogebouw of “Torennest” is nog steeds een prima onderkomen al is er ooit
sprake geweest van verhuizing. Al tijdens het eerste lustrum en ook rond de eeuwwisseling had de eigenaar (de gemeente) bepaalde plannen met het bebouw die
gelukkig niet doorgingen.
Bij het gebouw kwam een Jeu de Boulesbaan die eerst maar matig werd gebruikt
maar nu is het er in de zomermaanden op de woensdagavond gezellig druk.
Wat bleef zijn de trouwe leden waar het bestuur en de redactie van dit blad alles
voor doen. Wat ook bleef is de fantastische verzorging tijdens de vrijdagavonden door
Trees Hoogma.
Een anekdote uit die tijd: Iemand had een prijs gewonnen maar de voorzitter had dat
niet door dus ontstond er enig rumoer. De voorzitter kon de vergissing met een dikke
kus afkopen. Een indicatie van de sfeer.
DE TOEKOMST
Wat gaat veranderen, is de “uitbreiding” van de wijk met het gebied rond het station. Die straten hoorden nog niet bij een wijk c. q. een vereniging. Niet dat wij als
leden dat willen en het is de vraag of de bewoners van dat gebied dat willen, maar
volgens de gemeente hoort het zo. Dan is er een groter “draagvlak”.
Er komt een bestuur bestaande uit vertegenwoordigers van “Noord” en van de
stationsbuurt die er voor gaat zorgen dat de algemene belangen van ons worden
behartigd.
Tijdens een speciale algemene ledenvergadering zijn onze statuten daarvoor zelfs
aangepast.
Heeft het ook met financiën te maken? En krijgen wij als leden nog enige invloed of
blijft er alleen een kaartclub over?
Bij een volgend lustrum kunnen we de balans opmaken.
Jaap Meinsma
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Vogel
voor al uw:

Voor de bestrijding van alle
soorten ongedierte
Onder andere:
• Houtworm
• Boktor
• Muizen
• Ratten
• Wespen
• Vliegen
• Papiervisjes
• Zilvervisjes
•

saus en behangwerk
wandafwerking
binnen en buiten
schilderwerk

•
•
•
•

Is uw woning 15 jaar of ouder?
Dan betaalt u slechts 6% btw.

Vogel
Ruiterweg 57
7974 HA Havelterberg

Vestdijkhof 4
8331 PW Steenwijk
tel. 0521 – 52 33 52

Tel. (0521) 51 17 92
GSM. 06. 233 836 35

We zijn verhuisd …..
Kantoor: Doelenstraat 9, 8331 HZ Steenwijk
Telefoon 0521 – 512613
Internet: www.onderlingesteenwijk.nl
E-mail: info@onderlingesteenwijk.nl
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De Goede Lijstenmaker
goed in - lijsten
giclée's
posters
ophangsystemen
kunstkaarten

Woldpromenade 6
8331 JG Steenwijk
tel. 0521-511247
info@degoedelijstenmaker.nl
www.degoedelijstenmaker.nl

Oliehandel

Dolderweg 10

J.Pit &Zn.
(Compaan – Pit)

8331LL
Steenwijk
tel: 0515-577924
Dieselolie-Petroleum-Gasolie-Smeerolie
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BANKJE VUSO
Namens de redactie, het bestuur en natuurlijk
de medewerkers van de Vuso wilen wij Peter
Walpoott bedanken voor het schuren en schilderen van het mooie bankje wat voor de
VUSO is geplaatst. Peter, mooi gedaan!

BEDANKT

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor
de bezoeken en de kaarten die ik mocht
ontvangen.		
G. Schapelhouman

GEBOREN
Op 13 mei zijn geboren: Larissa & Elina Prins,
dochters van Willem Jan Prins en Bernadette Keizer & zusje van Emily Prins

EIKENPROCESSIERUPSEN
Vermijd contact!
•

Niet zichtbare brandharen veroorzaken
klachten: heftige jeuk, huiduitslag en irritatie
van de ogen en van de luchtwegen.

•

Raak de rups niet aan! Draag de kleding die
je lichaam bedekt!

•

Toch in aanraking gekomen met de brandharen?
Was of spoel de huid en ogen goed met water.
Neem bij ernstige klachten contact op met de huisarts.    

Voor meer informatie bel met de servicelijn van Steenwijkerland:
0800 86 50 650

Bron: Gemeente Steenwijkerland en RIVM
Zie ook: Poster in wijkgebouw VUSO
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NATIONALE BUITENSPEELDAG

WOENSDAG 12 JUNI

Ook dit jaar deden we met onze jeugdcommissie van de wijkvereniging mee aan de
nationale buitenspeeldag. Op deze dag gaat de tv zender Nickelodeon van 13.00 17.00 uur op zwart en zend dus niks uit voor kinderen, met als doel dat alle kinderen
naar buiten op straat gaan spelen. Dit tussen 14.00 -16.00 uur.
Dit jaar hadden we oud hollandse spelletjes en daarnaast was er een leuk springkussen in de vorm van een klauter - glijbaan.
Er waren ongeveer 60 kinderen die meededen en hebben genoten van alle spelletjes.
Het weer zat ons mee, er vielen een paar spatjes, maar daar bleef het bij.
Na afloop hebben de kinderen nog genoten van een glaasje ranja en een zakje chips.
Aan het einde van de middag hebben veel kinderen nog een kleurplaat meegenomen om in te kleuren en deel te nemen aan de kleurwedstrijd op 22 juni, tijdens ons
wijkfeest.
Hieronder een paar fotos van enkele activiteiten tijdens de buitenspeeldag.
Eieren lopen

Spijker poepen

Zak lopen
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KAARTUITSLAGEN
5 APRIL 2013
KLAVERJASSEN
1ste Dhr. v.d. Maas
2de Dhr. Schutte                 
3de Dhr. Roo                      
4de Mevr. Bakker               
5de Dhr. Kist
6de Mevr. Veenstra           
p.p. Mevr. Onderweegs     

5214
5097
5083
4786
4656
4636
4469

19 APRIL 2013
KLAVERJASSEN
1ste Dhr. Bakker
2de Dhr. Onderweegs        
3de Dhr. Kipping
4de Dhr. Haas   
5de Mevr. Lubbinge           
6de Dhr. Ebink    
p.p. Mevr. Veenstra           

5838
5639
5196
4975
4945
4914
4507

26 APRIL 2013
KLAVERJASSEN
1ste Dhr. Lubbersen      
2de Dhr. Hoogma  
3de Mevr. Schutte
4de Dhr.   v.d. Maas  
5de Mevr. Veenstra           
6de Dhr.    Onderweegs     
p.p. Mevr. Settels              

5520
5398
5348
5241
5009
4917
4510

JOKEREN
1ste
Mevr. Slot       
p.p.
Dhr.   Slot
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JOKEREN
1ste
Mevr. Stephanus
2de
Dhr.   Pieters       

193
269

JOKEREN
1ste
Mevr. van Veen
P.P.
Mevr. Slot         

141
472

ALGEMENE BUITENGEWONE
LEDENVERGADERING
De voorzitter heet iedereen welkom.
Jammer dat er slechts 10 leden zijn gekomen Misschien is dat positief en zijn ze het
allemaal eens met het bestuursvoorstel.
Vandaag wordt er gestemd over aanpassen van het Huishoudelijk Reglement. Het
werkgebied zal daarmee worden uitgebreid met de Stationsbuurt en ons gebied
loopt dan gelijk aan zoals het omschreven staat in de sociale atlas van de gemeente
Steenwijkerland.
Door de wijziging kan het bestuur ook verder met de Wijk Visie.
De organisatie binnen het bestuur zal er dan als volgt uitzien: aan de ene kant de
activiteiten en aan de andere kant de belangenbehartiging.
Deze laatste tak zal zich bezig gaan houden met de Wijk Visie en gaat de belangen
voor alle inwoners van Wijk Noord ter hand nemen.
Na een goede discussie waarin de voor’s en tegen’s nog eens duidelijk zijn uitgesproken en na
een korte koffie pauze gaan we over tot stemmen
Een ruime meerderheid, n.l. 8, gaat akkoord met het voorstel.
De voorzitter is blij met dit resultaat. Het bestuur kan nu verder.
We sluiten de vergadering. De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun aanwezigheid en wenst een ieder een behouden thuiskomst toe.
Elly van der Maas, secretaris

AFSLUITING KAARTSEIZOEN 2012-2013
Vrijdag 3 mei was alweer de laatste avond van het kaart (en bingo) seizoen.
Aan het slot werden de bekers uitgereikt aan de eindwinnaars .
Bij het jokeren waar het gaat om zo min mogelijk punten gaat deze voor een jaar naar
mevr. Stephanus met een gemiddelde per avond van 209 punten.
Bij het klaverjassen moet je proberen zoveel mogelijk punten te halen en de persoon
die dat lukte was dhr. Kipping met een gemiddelde van 5020 punten
de bezetting was dit seizoen personen 34,7 personen MAAR ER IS ALTIJD NOG
PLAATS VOOR NIEUWKOMERS: want hoe meer zielen hoe meer vreugd.
Tot slot wil ik U allen een goede vakantie wensen en zie jullie graag weer aankomende 30 augustus om 7.15 uur voor de 1ste kaartavond van het seizoen 2013-2014.
De eindstand van het afgelopen seizoen vindt u op de volgende pagina.
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De eindstand van het afgelopen seizoen:
Klaverjassen

Jokeren
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JUBILEUM FAMILIEDAG

ZATERDAG 22 JUNI

Onze wijkvereniging bestaat dit jaar 25 jaar en ter ere daarvan heeft het bestuur en
de jeugdcommissie een dag georganiseerd voor jong en oud. De dag begon met een
kinderrommelmarkt, waar ouders en hun kinderen hun niet gebruikte spulletjes konden verkopen. De dag begon qua weer ook goed; de zon scheen en de temperatuur
was ondanks een windje goed!
Er was ook een kraam met loten verkoop, waar men voor 0.50 cent een lootje kon
kopen. De leuke prijzen waren door winkeliers en ondernemers aan ons gegeven; er
zaten dan ook erg leuke prijzen bij!
Begin van de middag begon het iets te regenen. Dat was jammer voor de mensen
achter de kraampjes die om het Vuso gebouw heen stonden. Lokale ondernemers
konden zich hier presenteren doormiddel van het aankleden van een kraam. De
meeste ondernemers hebben de regen nog een tijd getrotseerd. Een aantal mensen
zijn uiteindelijk naar huis vertrokken en de rest hebben we een plek in het VUSO
gebouw aangeboden. Daar was het tenmiste droog. Er was een kraam waarbij een
kleurstyliste haar kleurige doeken had meegenomen en daarnaast boeken met foto’s
van mensen wie ze een kleuradvies op maat heeft gegeven; IMstyling. Daarnaast was
er de eigenaar van het Glasatelier die glas in lood maakt en allerlei soorten en kleuren glas mee had gebracht. Er was een kraam waarbij kinderen rolstempels konden
maken en er was een kraam waarbij kinderen een mooi koord konden haken.
Daarnaast stond er een leuke kraam genaamd ‘Leuke dingen van oma’, met daarop
zelfgemaakte kleurrijke tassen. Ook stond Zorggroep Oude en Nieuwe Land er met
van allerlei materialen en folders die in de zorg worden gebruikt. Bezoekers konden
mee doen met een prijsvraag; raad hoeveel injectienaaldjes erin de schaal liggen. Dhr.
Ot Verbeet heeft de prijsvraag gewonnen; hij zat er het dichtsbij met 374 naalden. Er
zaten 352 in de post. Dhr. Ot Verbeet
ontvangt eerdaags een leuke prijs!
Tot slot stond er een ijscoman van
Ijssalon Rimini uit Havelte, ondanks
het weer werd er toch door veel
mensen een ijsje gekocht!
In en bij het Vuso gebouw stond
een poffertjesbakker en een kraam
waar je vers gemaakte Turkse pizza’s
(Lahmacuns) en zoete Turkse
broodjes kon kopen. Hier werd ook
veel gebruik van gemaakt.
Voor koffie, thee en gratis ranje
voor de kinderen werd natuurlijk
ook gezorgd.
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Smiddags was er een kleurplatenwedstrijd, cupcakes en taartenbakwedstrijd waaruit in verschillende leeftijdcategorieen een winnaar werd gekozen. De kleurplaten
werden beoordeeld door een jury die bestond uit de redactieleden van de Wijkinfo.
De cupcakes en taarten werden beoordeeld door een kok van de Bovenmeester. De
winnaars en winnaressen gingen met leuke prijzen naar huis.
Als afsluiting van de middag was er een roofvogelshow verzorgd door Valkerij Ruud
Sanders uit Collendoorn(Hardenberg). Ondanks de wind en de regen heeft dhr.
Sanders samen met zijn vogels er een supergave show van gemaakt waarbij hij menig
jong publiek uitnodigde hem te helpen en één van zijn vogels vast te houden.
Gejoel, gegil, gelach en het geluid van de vogels was wat je hoorde en alle omstanders genoten van de show. De dag is afgesloten met een barbeque waarbij men kon
genieten van lekkere hamburgers spiesjes en salades.
Al met al is het een mooie dag geweest. Helaas was het niet de zomerse dag waarop
we zo gehoopt hadden. Maar we hebben het feest niet in het water laten vallen!

Ruud Sanders en
Kaya die de vogel
mocht vasthouden

Lamacun verkoop

De secretaris en haar
man achter de kraam
van de lotenverkoop
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SPONSOREN
Prijzen voor de verloting tijdens het wijkfeest zijn mede mogelijk gemaakt door:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opel Rijkmans
De Meenthe
De Tovenaar
Schoonheidssalon Luna
Etos
Dier allinn
DIO Drogisterij
Bakker Steenstra
Automat
Visscher sport
Kruider woninginrichting
Bloemendiscount
Kapsalon gedempte Turfhaven
Pen
Strijker
De Boekenmarkt
Dier All-in
Zus & Zo
Phone house
Lady Barbier
Brandsma
Phonehouse
“t Fiskhuys
Rijwielshop Steenwijk
Snorren in de kop
Bakker Bart
Nico Brillen
Ten Oever Mode
Oosterhof
Natuurgeneeskunde Voetsalon Trudy
Wijkvereniging Steenwijk Noord
De Tuinen
Puur IJs en Chocolade
PC Creatief
ING Bank
Belcompany

30

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reformwinkel R & S
Snackpoint
Wereld winkel
JT Bioscopen
Hooradvies Pomper
Ten Oever mode
Elja mode
Taveerne t Veerhuis
Steenwijcks boekenhuis
Eleveld Wijnen
Oosterhof
Filmhuis
‘t Kniphuus
Shanghai
Salsa
La Gondola
Sense
Argentina Tango
Nautic Blue
Dynasty
Hair@motion
‘t Hoekje
De Barbier
WP 24 schoenen
Bloemisterij Gaal
Buiten de lijntjes
Ti-jo
Het Lingeriehuis
De Vries woninginrichting
Boschma ijs
De Vos verf
De Goede lijstenmaker
Thuisin Remco Stadig
Brasserie t pakhuys

PUZZEL
w
b
o
o
t
t
o
c
h
t
i
e
b
i
r
n
c
m

a
w
n
e
p
l
e
h
c
s
g
e
a
n
e
e
a
e

t
i
w
n
j
j
j
a
l
i
z
n
r
s
i
l
m
l

e
z
w
.
i
p
r
i
u
l
e
k
b
m
z
l
p
o

r
d
e
l
g
a
e
t
j
l
e
a
e
e
e
a
e
e

s
n
b
e
v
e
g
h
a
s
k
m
c
r
l
w
r
n

auto 				
badhanddoek 			
badpak 			
barbecue 			
blij 				
boottocht 			
camper 			
caravan 			
emmertje 			
fiets 				
flippers 			
hoedje 			
ijsjes 				
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meloen		
parasol		
plezier 		
schelpen		
schepje 		
snorkel 		
strand 			
tent 			
terrasje		
vakantie		
vliegtuig		
vrij			
waterschoenen
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insmeren
kamperen		
kwallen
zandkasteel
zee
zeeëgel
zeepaardje
zonnebrand
zonnebril
zonnestralen
zwembad
zwembroek

De overgebleven letters vormen een zin. Stuur uw antwoord voor
30 augustus op naar redactie@steenwijknoord.nl
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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!
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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
33

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
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CONTACTPERSONEN

WIJKVERENIGING

Straat 			
Contactpersoon				
Tel.
B. ten Broeckestraat
Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5		
514667
Burg. Reinenstraat
Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5		
514667
Capellekade		
Mw. Slot – Capellekade 2		
517012
Capellestraat		
Mw. Slot – Capellekade 2		
517012
Dolderweg		
Dhr. J. Beute – H. v. Swinderenstraat 17
512618
E. Hiddingstraat
Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5 514667
Gedempte Turfhaven Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91
321061
H. van Steenwijckstraat Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11 512047
H.van Swinderenstraat Mw. J. van Steenbergen – 				
			
Capellekade 4 			
0612023044
H.C. Fledderusstraat
Dhr. E. Koelma – H.C. Fledderusstraat 6
510887
Houthaven		
Dhr. J. v/d Maas – Houthaven 28
523513
M. Kiersstraat 		
Dhr. De Graaf – M. Kiersstraat 21
514526
N. ter Maethstraat
Mw. K. Gorte – N. ter Maethstraat 7
360677
Neptunus		
Mw. R.Lubbinge – Steenwijkerdiep 151
515244
Posseidon
Mw. De Jong – Steenwijkerdiep 132
852102
Produktieweg
Dhr. J. Beute – H. v. Swinderenstraat 17
512618
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot – Steenwijkerdiep 80
519049
Steenwijkerdiep
Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91
321061          
Tukseweg (t/m brug) Mw. M. Bos – Tukseweg 61
513783
Tukseweg (vanaf brug) Dhr. J. Beute – H. v. Swinderenstraat 17
512618
Tuttelstraat
Mw. G. Schutte – Tuttelstraat 6
517432
Z. ter Steghestraat
Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11 512047
Buitenleden
Dhr. J. Meinsma – Burg. Reinenstr. 10
512609
Woldpoort		
Mw. T.M. Mulder
517822

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

35

UW ADVERTENTIE
IN DE WIJKINFO?
De mogelijkheden zijn:
1/4 pagina formaat met 2 opties:
74 x 105 cm = A7 (verticaal)
52,5 x 140 cm (horizontaal)
1/2 pagina = A6 formaat 105 x 148 cm
Hele pagina 148 x 210 cm

Voor meer informatie of opgave kunt u mailen of bellen.
(zie colofon blz. 3)
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