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Lees meer op blz. 13 !
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VAN DE REDACTIE
Terwijl we nog wachten op een echte zomer is hier al de zomer uitgave van de wijkinfo.
Het is de laatste weken erg druk geweest in onze wijk. Extra verkeer door de werkzaamheden aan de Tukseweg en alle informatie avonden over de nieuwe plannen van
de wijk.
In deze wijkinfo wordt er natuurlijk genoeg over gesproken.
Er heeft ook een feestelijke opening plaatsgevonden van het plan bij school B. Het is
nu natuurlijk nog even wachten tot het zijn vorm krijgt. Mocht u groene vingers hebben dan kunnen we samen ook nog onze handjes uit de mouwen steken in oktober,
tijdens de ......
Opgave gewenst. Zie blz.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en we hopen op een zonnige zomer!
We wensen u veel leesplezier!
Maaike, Marieke en Jildau

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: 2 september 2016
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VAN DE BESTUURSTAFEL
We hebben er een paar drukke maanden op zitten als bestuur en belangen.
Het terrein naast School B, Tukseweg kruisingen Lidl/oude Welkooppand
en Herinrichting Torenlanden zijn aandachtspunten waar we al jaren mee
bezig zijn en waar nu alles tegelijk in een stroomversnelling komt. Natuurlijk
genieten we er ook van dat er nu zaken gerealiseerd worden waar al jaren
energie en voorwerk in zit. Met enige trots kijken we naar de Tukseweg waar,
als pilotproject van de gemeente, de bewoners hun wensen kenbaar hebben
gemaakt en zien dat het nu ook zo gebeurt zoals in de ontwerpen was te zien.
Het kaarten en de bingo hebben hun winterseizoen afgesloten en het fietsen
en jeu de boulles is weer begonnen. Natuurlijk werd het winterseizoen afgesloten met een goed feest! We zijn als bestuur altijd weer blij met vrijwilligers
die alles weer op de rit zetten om anderen een fijne tijd te geven.
Als bestuur hebben we helaas wel zorgen om de jeugdactiviteiten. Er heeft
zich 1 persoon opgegeven. Dit betekent op dit moment dat oa Volleybal+BBQ
niet doorgaat, Sint Maarten op losse schroeven staat en andere activiteiten.
Hoe we dat zonder vrijwilligers moeten gaan oplossen........
Natuurlijk staat het wijkgebouw ook nog op het programma van aandacht
bij het bestuur. Net zoals de bloembakken, door omstandigheden liep het
herplanten helaas tegen maar dit zal nog worden goedgemaakt. Belangen
doet zijn best bij de Meenthe. En zo zal ik nog wel een en ander vergeten op
dit moment.
Voor nu hebben we bestuursvergadervakantie. Dit betekent niet dat we ook
stil kunnen zitten. Er zal nog genoeg voorbij komen per mail of aan vergaderingen in de tussentijd.
Dat neemt niet weg dat ik u namens ons voor nu eerst een goede en fijne
zomer toewens!
Namens het bestuur,
Albertine de Jonge
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HERINRICHTING TUKSEWEG

Sinds afgelopen vrijdag 08 juli kunnen we gebruik maken van de nieuw
ingerichte Tukseweg!Het heeft wat langer geduurd want op oude lokaties komen nog wel eens wat verrassingen boven de grond, zo was het
dus ook hier het geval.
Maar het resultaat mag er zijn! En het mooie is dat dit het uitkomst is
van overleg met bewoners van de Tukseweg welke de gemeente vorig
jaar als pilot heeft gedaan. Tijdens de uitvoering wisten aanwonenden
dan ook wat er ging gebeuren. Van gemeente en aannemer NONAK
hoorden we ook dat er opvallend weinig klachten binnen kwamen.
De kruising Lidl en voormalig Welkooppand stond bij velen in de wijk
hoog op het lijstje om te worden aangepast. Daardoor natuurlijk in de
wijkvisie genoemd. Voor ons als bestuur en belangen meer dan genoeg
reden om het bij iedere gelegenheid onder de aandacht te brengen bij
de gemeente.
Naast de herinrichting van de kruispunten heeft meteen ook het asfalt
richting de Dolderbrug een nieuw laagje gekregen. Dus ook dat ligt er
weer fris bij!
Zodra de bomen en het andere groen geplaatst zijn in combinatie met
2 zebra’s en overige aanpassingen kunnen we hopelijk genieten van
een wat rustiger (overzichtelijker) en veiliger kruispunten.
Albertine de Jonge
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VERSLAG AFSLUITING SEIZOEN
Afsluitingsfeest van het seizoen 2015 - 2016
65 personen gaven gevolg aan de uitnodiging om hieraan deel te nemen. Tussen vijf
en half 6 begon de zaal al gezellig vol te lopen. Onder het genot van koffie/thee met
soesjes, bonbons en nootjes werd er heel wat bijgepraat. Aansluitend kon ieder zich
van een drankje voorzien.
In de gang mocht men zich tegoed doen aan een uitstekend verzorgd warm/koud
buffet. De muzikale klanken kwamen van Bob Oukes oftewel de ONE MAN BAND BOB
LINE. De stemming zat er gelijk in.
Op de klanken van oude en hedendaagse muziek gingen de beentjes van de vloer.
De organisatoren van dit gebeuren de fam. Hoogma en Dhr. Kipping werden naar
voren gehaald en onder luid applaus bedankt en in de bloemetjes gezet.
Al met al mogen we terugkijken op een geslaagd seizoen afgesloten met een gezellig
slotfeest in het Torennest.
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Voor de mannen, die alle wensen van
de omwonende en de gemeente hebben uitgevoerd.
Hard werkende mannen.
‘s Morgens ging mijn wekker en kort
daarna hoorde ik de kranen alweer
draaien en graven.
De werkdag was weer begonnen,
7uur.
Bij mijn ontbijtje ging iedere morgen
om half 8 de bouwradio weer aan.
Er werd onder alle weersomstandigheden hard gewerkt. Tegenslagen
waren er uiteraard, de werkzaamheden liepen vertraging op. Veel
belangstellende mensen kwamen
een kijkje nemen en iedereen wilde
zijn zegje doen.
Ik noemde de opzichter op het terrein, de man met het blauwe helmpje. Hij was de coach en aanvoerder
van de hard werkende mannen. Hij
hield het publiek op afstand voor de
gevaren, want die waren er zeker met
de graafwerkzaamheden. Natuurlijk
was er veel bedrijvigheid.
Mannen, ook jullie bedankt voor de werkzaamheden zodat onze straat weer een
mooi aanzicht heeft gekregen en hopelijk ook de gewenste verkeersveiligheid.
Ik wil toch nog even kwijt dat het toch een beetje jammer is van dat knikkerputje.
Om half één hadden de mannen schaft en konden wij als bewoners even genieten
van de rust. Het was dan ook heel stil, geen werkzaamheden en geen verkeer. Ik
noemde het de siësta voor de omwonende. Ik had met de mannen te doen.
Soms dagen in de regen of met warme temperaturen steeds maar door doen. Uiteraard is het hun werk, maar af en toe bracht ik ze een glaasje ranja, versnapering of
een lekker ijsje.
De leukste herinnering aan de werkzaamheden vond ik, als de mannen uit volle borst
mee zongen met de Hollandse liedjes.
Een buurtbewoonster.
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De Goede Lijstenmaker
Woldpromenade 6
8331 JG Steenwijk
tel. 0521-511247
info@degoedelijstenmaker.nl
www.degoedelijstenmaker.nl
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WIJKAGENDA 2016 /2017
26-aug Kaarten
2-sep Kaarten
9-sep Kaarten
16-sep Bingo
23-sep Kaarten
30-sep Kaarten
7-okt Kaarten
14-okt Bingo
21-okt Kaarten			
28-okt Info avond
4-nov Kaarten
11-nov Bingo
18-nov Kaarten
25-nov Kaarten
2-dec Kaarten
9-dec Bingo
16-dec Kaarten
23-dec Kaarten
		
7-jan
13-jan
20-jan
27-jan
3-feb
10-feb
17-feb
24-feb
3-mrt
10-mrt
17-mrt
24-mrt
31-mrt
7-apr
14-apr
21-apr
28-apr
5-mei
12-mei
19-mei

Nieuwjaarsinstuif		
Bingo
Kaarten
Kaarten
Kaarten
Bingo
Kaarten
Kaarten			
Kaarten
Bingo
Kaarten
Kaarten
Kaarten
Bingo
Kaarten			
Info avond
Kaarten			
Bingo			
Kaarten
Feestavond

2016

15 t/m 23 oktober herfstvakantie

2017

24 december t/m 8 januari kerstvakantie

18 t/m 26 februari voorjaarsvakantie

Goede vrijdag
22 t/m 30 april meivakantie
Bevrijdingsdag
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JEUGDAGENDA 2016

!
!
!
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DATUM		

ACTIVITEIT		

April			
8 Juni 		
Augustus		
September		
11 November		

Visactiviteit Slingerbos
Nat. Buitenspeeldag
Volleybal		
Pannenkoeken + disco
Sint Maarten optocht
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AANVANG
Is komen te vervallen
Info volgt
Info volgt
Info volgt
Info volgt

JEUGDCOMISSIE ANNULEERT ACTIVITEITEN
Door het vertrek van een aantal leden, is de jeugdcommissie nu te
klein. Vervanging hebben wij helaas niet gevonden.
Daarom hebben wij helaas moeten besluiten i.o.m. het bestuur om alle
activiteiten per direct te annuleren.
Wij betreuren het zeer dat we nu geen leuke actitiviteiten voor de
jeugd kunnen organiseren. We hebben dringend versterking nodig!
Wil jij ons helpen? Geef je op via jeugd@steenwijknoord.nl of bel met
Marsha Roo, ook voor meer informatie natuurlijk: 52 39 23
Dus geen buitenspeeldag in juni, kinderbingo, knutselmiddag, Sint
Maarten, Volleybal en bbq, vossenjacht!
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KOKEN MET JAN
Zomer in Nederland;
Om warm te worden na al die nattigheid een recept om warm te worden en ook nog
eens lekker is.
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Bereiding:
Roer de rijst en de helft van de olie in een pan met dikke bodem. Voeg saffraan en
kruiden toe en giet er 7/8 dl water op breng alles aan de kook in een gesloten pan.
Dan het vuur laag en de deksel er op laten.
Bak de kipblokjes samen met de rozijnen en amandelen in de rest van de olie . Roer
alles door elkaar en laat het geheel een paar minuten staan voor dat u het opdient,
(drink er een frisdrankje bij)
Groeten 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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HERINRICHTING TORENLANDEN

De riolering van de Zigher ter Steghestraat staat voor 2017 op de nominatie om te
worden vervangen, dit was voor ons als wijkvereniging geen verrassing want dat hadden we al eerder vernomen van de gemeente. Het aansluitende deel van het verhaal
was echter wel een verrassing! In de gehele Torenlanden wordt de riolering vervangen want anders moet het over een paar jaar toch en dan met alle gevolgen voor de
dan net vernieuwde Zigher ter Steghestraat. Met de daarop volgende vraag waren
we aangenaam verrast, of we mee wilden denken en helpen in het voortraject tot
definitief ontwerp. Ons antwoord was natuurlijk, ja!
Dus aangeschoven in het gemeentehuis en zo samen de plannen gemaakt hoe we u
als bewoner het beste mee konden gaan nemen, want u als bewoner weet wat er in
uw omgeving belangrijk is.
Zo zijn we dan uit gekomen op de plenaire avond van 13 juni en daarna 5 clusters (gedeelten van de Torenlanden). Wat een succes! Wind en regen deerden niet, want we
zijn betrokken bij ONZE wijk! De opkomst was alle avonden dan ook heel erg goed.
Na een algemene inleiding op de clusteravond gingen we als bewoners en gemeenteambtenaren in groepen verdeeld naar het cluster toe. Op straat werden volop vragen
gesteld en opmerkingen gemaakt. Weer terug in ons wijkgebouw ‘t Torennest aan de
tafel om de tekening daar de ideeen nog nader besproken en eventueel op tekening
geschetst. Als slotstuk van de avond de schetsen en plannen nog met elkaar gedeeld.
Na de 5 clusteravonden hebben we voor cluster 1 (traject Zigher ter Steghestraat)
nog een extra schetsontwerp avond gehouden omdat we daar de eerste avond niet
aan toe waren gekomen, ook deze avond was zeer goed bezocht! Goed om te zien dat
iedereen zich betrokken voelt bij zijn wijk. Ook terug te zien in het feit dat iedereen
over de tekening gebogen zat om zijn of haar ding toe te lichten of te kijken naar wat
een ander bedoelde.
Vanuit gemeente kregen we het compliment dat we in een mooie wijk wonen. Tevens
dat de betrokkenheid erg hoog is en dat er veel goede ideeen naar voren zijn gekomen. Ideeen waar gemeente niet aan gedacht had of een volledig andere optie dan
waar de gemeente vanuit zou zijn gegaan. Laat ik als voorbeeld de stoeprand nemen:
het grootste deel van Torenlanden wil een haakse stoeprand, de gemeente was min
of meer uitgegaan van een schuine gemakkelijk overrijdbare stoeprand zoals veel
word toegepast. Een gelukt succes met dank aan uzelf!!
Na de vakantie gaan we samen met de straatvertegenwoordigers kijken naar wat voor
schetsen er zijn gemaakt. Een hele klus om alles uit de verschillende avonden samen
te voegen. Zeer benieuwd wat er op tafel komt.
Voor nu eerst genieten van de zomer. Mocht u tijdens het genieten nog willen weten
wat er in de andere clusters is besproken, dat kan u dat nakijken in de verslagen op
de website van steenwijknoord.nl of steenwijkerland.nl/herinrichtingtorenlanden. Als
u nog vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met uw straatvertegenwoordiger, projectleider Arjan Vroklage of wijkvereniging.
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Albertine de Jonge

Foto boven: in het wijkgebouw onder het genot van koffie/thee tekeningen van de
situaties bekijken.
Foto onder: Zelfs bij slecht weer toch even naar buiten, alle punten bij langs!

16

TERREIN NAAST SCHOOL B

Na enkele jaren praten over dat braakliggende perceel naast School B kwam een en
ander opeens in een stroomversnelling. Chris Teurlinkx had tekeningen gemaakt en
we kregen contact met Natuur en Milieu Overijssel (NMO). Deze wilde dit project als
1 van de 3 pilots in Overijssel opnemen.
Dus kon er aan de slag worden gegaan. Eerst contouren uitgegraven door de firma
Wisman, waarmee onder andere de kikkerpoel er kwam. Kort daarop nog wat kleiner
werk met een minikraan en voor het struiken planten aan met de frees door de
grond. Er moest snel gehandeld worden ivm subsidie verstrekking en net zo belangrijk
de planttijd liep al tegen einde seizoen aan.
Op 04 juni jl. hadden we dan de officiële opening. Natuurlijk met een feestelijk randje
en handen uit de mouwen. Die dag zijn twee leuke bruggen gebouwd en nog vele
plantjes geplant. In het zonnetje werd genoten van het hapje en een drankje verzorgd
door wijkgenoot Jan Lubbinge. Erg trots waren we natuurlijk dat Jacques Wagteveld
in functie van loco-burgemeester de eerste boom plantte ten teken van opening en
overdracht. Ook de kranten en RTVOost hebben onze wijk mooi in het zonnetje gezet.
Iedereen mag weten dat we in een prachtige wijk wonen!
Komend najaar kan er een tweede aanlegronde plaats gaan vinden op de zaterdagen
15 en 22 oktober. We hopen dat u dan ook een uurtje of 2 vrij kan maken om er wat
moois van te maken . En heeft u in tussentijd nog een half uurtje over? Trek even wat
groot onkruid tussen de struiken weg! Of als wat meer wil doen, mail naar belangen@steenwijknoord.nl (of evt. via bestuur).

NIEUWE NAAM VOOR DE WIJKTUIN
We hebben veel inzendingen binnen gekregen en de keuze was dan ook niet eenvoudig! Allemaal enorm bedankt voor jullie bijdrage!
8 personen hebben hun persoonlijke top 3 uit de tuinnamen (zonder inzender) samengesteld. De naam die het meest genoemd werd, is:
TORENPLANTSOEN
De inzender en dus de winnaar is J.K. Storm uit de Berend ten Broeckestraat.
Van harte gefeliciteerd!

UITSLAG PUZZEL WI APRIL
De oplossing van de puzzel van de Wijkinfo van april is: ..........................
M. ter Wisscha van het Steenwijkerdiep 35 heeft dit keer de prijs gewonnen. Van
harte gefeliciteerd! U ontvangt binnenkort uw prijsje!
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OFFICIELE OPENING TUKSEWEG
De officiële opening van de Tuksweweg is gepland op:

donderdag 28 juli a.s. om 15.00 uur.
De opening zal worden verricht door wethouder Wagteveld.
U bent natuurlijk allen van harte welkom!

DANKBETUIGING
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KAARTUITSLAGEN

Vrijdagavond 13 mei was alweer de laatste kaartavond van het seizoen. Als afsluiting
van deze avond, de koffie met gesponseerd gebak door ons aller A.H. aan de Paardemarkt en het drinken deze avond vrij. Aan het eind van de avond werden de bekers
uitgereikt.
Bij het jokeren gaat deze naar Mevr. Bakker – Mulder.
Bij het klaverjassen naar Dhr. Onderweegs.
Het gehele jaar door was er veel belangstelling voor het kaarten. Bij het jokeren 2
tafels. Het zou fijn zijn als dit groepje zich zou uitbreiden. Gemiddeld zijn er 6 tafels
klaverjassers maar ook daar zijn kaarters van harte welkom.
Tegen een geringe vergoeding heb je een gezellige avond en spreek je ook eens iemand anders. Je bent niet verplicht om elke avond te komen.
Kun je niet sla een week over of je geeft je op bij Dhr. Hoogma als telefonische reserve kandidaat. We bellen u dan als we een persoon tekort komen.
Natuurlijk mag de bingo niet vergeten worden. 1 x in de maand vindt deze plaats.
Allen een goede zomer gewenst en tot ziens in het nieuwe seizoen.
KLAVERJASSEN
Dhr .
J. Onderweegs		
21 - 99985 - 4761.190
Mevr. B.Haas			
19 - 90236 - 4749.263
Dhr.
J. Bakker			
11 - 52184 - 4744
Mevr. T. v. Egmond		
15 70216 - 4681.067
Dhr.
C. de Bruin		
16 - 74797 - 4674.813
Dhr.
N. Haas			
20 - 93464 - 4673.2
Mevr. A. Bakker 		
23 - 107305 - 4665.435
Dhr.
W. Hoogma 		
22 - 102595 - 4663.409
Mevr. M. Schutt		
23 - 107228 - 4662.087
Dhr.
J. Kipping		
20 - 93007 - 4650.35
Dhr.
J. Schipper 		
21 - 97143 - 4625.857
Mevr. A. Brand 		
15 - 69316 - 4621.067
Dhr.
J. v.d. Maas		
13 - 59684 - 4591.077
Mevr. G. Orsel			
20 - 90940 - 4547
Mevr. J. Ykema			
19 - 86185 - 4536.053
Dhr.
B. Ebink 			
21 - 95191 - 4532.905
Mevr. R. Lubbinge		
16 - 72440 - 4527.5
Mevr. H. van Luinen		
14 - 63217 - 4515.5
Mevr. A. Ebink 			
21 - 94765 - 4512.619
Dhr.
H. Madhuizen		
22 - 99258 - 4511.727
Dhr.
M. van Luinen		
15 - 67438 - 4495.867
Dhr.
H. Drent			
10 - 44720 - 4472
Mevr. T. Beute			
12 - 53438 - 4453.167
Mevr. H. Bakker		
16 - 71248 - 4453
Mevr. G. Pieters		
14 - 61718 - 4408.429
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Dhr.
Dhr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

G. Schutte		
H. Pieters		
J. Onderweegs		
H. Settels		
C. Madhuizen		
G. Schapelhouman

23
12
22
10
22
23

-

100546 - 4371.565
52398 - 4366.5
96012 - 4364.182
43329 - 4332.0
93248 - 4238.545
95978 - 4172.957

JOKEREN
Mevr. Bakker – Mulder 20 - 3444 - 172.5
Mevr. Spin			
21 - 4332
Mevr. T. v.d. Ploeg		
11 - 2628
Dhr.
H. Slot			
9 - 2347
Mevr. Zomermaand		
9 - 2361
Mevr. J. Jonker			
22 - 7892
Mevr. D. Slot			
15 - 5385
Mevr.. S. Smit			
19 - 7385
Kaartuitslagen
15 april 2016
KLAVERJASSEN
1 ste Dhr.
145
2 de Mevr.
278
3 de Mevr.
4 de Mevr.
p.p. Dhr.
29 april 2016
KLAVERJASSEN
1 ste Dhr.
122
2 de Mevr.
3 de Mevr.
4 de Mevr.
p.p. Dhr.

-

206.2857
238.9091
260.7778
262.3333
358.7273
359
388.6842

N. Haas		

		
5302		

JOKEREN
1 ste Mevr. Bakker – Mulder

T. van Egmond

5166

p.p. Mevr. T. v.d. Ploeg		

G. Pieters
A. Bakker
W. Hoogma

5066
5065
3806

W. Hoogma

5520		

1 ste Mevr. Bakker – Mulder

A. Bakker
B. Haas		
M. Schutte
H. Pieters

5183
5007
4938
3689

p.p. Mevr. J. Jonker
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666

De winnaren van het kaarten staan hieronder leuk op de
foto!
Helemaal blij!
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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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PUZZEL
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 aan de Matthijs Kiersstraat 12 en maak kans op een prijsje!
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Salon Trudy
Praktijk voor
Natuurlijke geneeswijze
en Pedicure behandelingen
Vector Bodyscan,
Kinesiologie, Nei
Neuro emotionele therapie,
Reiki

Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5
8331 KK Steenwijk
Tel:0651383445
ook s’avonds
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DE HUISMUS
Even uit de buurt, weg van alle opbrekingen in de straten en route omleidingen van
het wiel verkeer. Ik vlieg nu boven het stadje Ommen aan de vecht. Het is hier erg
mooi en voor mij en mijn vrouwtje ook veel te eten. Wij komen veel aan het water en
kijken naar de vissers die, weer of geen weer, doorgaan en proberen een maaltijd te
verschalken. En waarachtig, sommige lukt het ook nog.
Wij treffen het eerst erg goed met het weer maar dan barst er een klein nood weer
uit en moeten we in ons huisje blijven. We spoelen nog niet weg maar leuk is anders.
Gelukkig zijn we nu weer op ons nest in de wijk. Ik vlieg rond en zie dat het straten
plan goed verloopt. Het ziet er goed uit. Misschien pakt de gemeente nu door en
gooit dat stomme gebouw van de oude Welkoop ook aan. Maar dat zal wel een
utopie zijn. Het staat pas 12 jaar leeg en wordt een steeds groter gevaar. Maar 12
jaar is voor bestuurders niet zo lang . Hun koffie pauze duurt ook altijd langer dan 12
minuten. Als ik richting Rams-Woerthe vlieg zie ik het 11 jaar durende strijdje van de
parkeer problemen. Ouders die met de kinderen over de rijbaan moeten lopen omdat
men op de stoep auto laat parkeren.
Op zich is het geen groot probleem als de gemeente wat toeschietelijker zou zijn.
Bv, door de grasveldjes, waar nu ook de tegels liggen voor de afval bakken, en die tegels iets uitbreiden, dan kunnen er 3 auto,s staan. Maar willen is kunnen, en kunnen
is willen.
Beste mensen ik heb mijn gal weer eens gespuit en hoop dat onze bestuurders het
zich aantrekken.
Groeten van de huismus
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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
29

PAASEIEREN ZOEKEN

30
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Machinefabriek Bos
Steenwijk
Loodsen en hallen
Stalen trappen
Balkonhekken
Sierhekken
Smeedwerk

Draai- en freeswerk
Machinebouw
Onderhoud en reparatie
Leverancier van boegschroeven
Reparatie van boegschroeven
Diverse scheepsreparaties

IJZERSTERK
IN STAALWERK

Machinefabriek Bos
Lange Baan 5A, 8331 LW Steenwijk
Tel. 0521 - 321 700

Ti-Jo Constructie
Lange Baan 5, 8331 LW Steenwijk
Tel. 0521 - 514 678

ONGEDIERTEBESTRIJDING
UW PARTNER IN HYGIËNE: ADVISERING
WERING EN BESTRIJDING
Tevens uw specialist in HOUTWORM
en BOKTOR bestrijding!
Wij zijn een allround gecertificeerd bedrijf
WESPENOVERLAST 24 UUR SERVICE
Tel. 0521 52 10 15 • www.vermincontrol.nl
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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		
Mw. A. Spin - Woldpoort 45 		
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
512324
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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