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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt de nieuwe wijkinfo. Dit is alweer de laatste wijkinfo voordat de zomervakantie
van start gaat. Even hebben we getwijfeld of we wel een editie konden uitbrengen,
aangezien we nog niet zoveel kopij hadden. Een boekje met bijna alleen advertenties is
natuurlijk ook zonde van het werk en de tijd die het in beslag neemt.
In deze wijkinfo vindt u een oproep voor een nieuwe secretaris en een nieuw
contactpersoon. Voor het organiseren van de bingo avonden hebben we al heel snel
iemand gevonden, daar zijn we erg blij mee!
Dit keer hebben we deze versie gemaakt samen met onze nieuwe redactie collega,
Herman van Dijk! Erg blij met zijn komst en met zijn input!
Hartelijke groet,
Marieke, Herman en Maaike

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: 1 september 2017
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VAN DE BESTUURSTAFEL
In de afgelopen periode hebben we als bestuurd door omstandigheden niet veel
vergaderd. Natuurlijk hebben we wel diverse zaken via andere wegen besproken. In de
Wijkinfo kunt u hier wel één en ander over vinden.
Wel willen we u graag het volgende alvast kenbaar maken:
Elly, onze secretaris heeft te kennen gegeven dat ze graag vanaf volgend jaar na de
jaarvergadering wil stoppen met haar taken.
Dit vinden wij erg jammer, gezien ze altijd veel doet, maar begrijpen haar keuze. Daarom
doen we bij deze de oproep om alvast te zoeken naar een nieuwe secretaris. Kent u
iemand of bent u zelf de persoon die wij zoeken, dan horen wij dat graag!
Met haar vertrek zijn we helaas als bestuur echt te klein aan het worden, het is dus zeker
zaak, dat we nieuwe bestuursleden erbij nodig hebben. Zegt het voort, zegt het voort!
We hopen u de volgende keer weer een uitgebreidere bestuurstafel te kunnen geven.
Namens het bestuur,
Albertine de Jonge

DOET U MEE MET KOPJE CULTUUR ?
Kopje Cultuur Steenwijkerland heeft ons gevraagd of de kinderen uit onze wijk mee
willen lopen in een LICHTPARADE tijdens Kopje Cultuur op zaterdagavond 9 september.
Tevens is er de mogelijkheid om met een groep mee te lopen met een kleine verlichtte
kar. Meer informatie en opgave via bestuur@steenwijknoord.nl
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WERKZAAMHEDEN GASUNIE
Het gasontvangststation (GOS) achter Woldstate wordt gerenoveerd. Daarvoor vinden
er werkzaamheden plaats die inmiddels gestart zijn (26 juni). Deze duren in elk geval
tot 30 september. Direct- omwonenden hebben een brief gehad. In verband met deze
werkzaamheden is er een tijdelijk GOS opgezet aan de Mr. Zigher ter Steghestraat, nabij
het Torenplantsoen.
U kunt hierdoor soms geuren waarnemen, dit kan kloppen, maar kan geen kwaad, daar ze
binnen de veiligheidsnorm vallen.
Voor vragen en/ of opmerkingen kunt u terecht bij onze voorzitter Albertine de Jonge.
Indien u een brief hebt ontvangen kunt u zich wenden tot de contactgegevens in deze
brief.
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HERINRICHTING TORENLANDEN
Uitkomst enquête Straatverlichting en tegels
Na het tellen van de stemmen van de enquête, is daaruit gebleken dat de meeste
voorkeur uitgaat naar de straatlantaarn in de dr. B ten Broeckestraat. Wat betreft de
stoeptegel zijn de meeste stemmen gevallen voor de donkere antraciettegel.
Duur werkzaamheden
De werkzaamheden starten in september en duren naar verwachting tot de zomer van
2018. De bewoners van de Torenlanden maar ook daaromheen, dienen rekening te
houden met een jaar flink ongemak.
Parkeergelegenheid
Het parkeren gaat lastiger worden ten tijde van deze werkzaamheden. De gemeente gaat
op enkele locaties plekken voor parkeerplaatsen trachten te creëren. Voor de rest vragen
wij u flexibel te kijken naar parkeerplaatsen in de buurt. Houdt u rekening met uw buren
en tevens met de uitritten van medebewoners?
Wat gebeurt er nog meer ?
• Omleidingsroutes worden ingesteld, daar sommige straten niet (goed) bereikbaar zijn.
• De huidige straatklinkers worden hergebruikt.
• De aanbesteding van deze klus heeft donderdag 29 juni plaatsgevonden. De aannemer
is dus bekend en de werkzaamheden gaan vorm krijgen.
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AFSLUITING KAARTSEIZOEN 2016-2017
Vrijdag 19 mei was alweer de laatste kaartavond van het seizoen 2016-2017.
Op deze avond worden dan ook de beide wisselbekers uitgereikt aan hen die de beste
gemiddelden hebben geleverd per avond.
De wisselbeker bij het jokeren gaat evenals vorig jaar naar mevr. Bakker-Mulder met een
gemiddelde score van 216 punten, gevolgd door dhr. Slot met 221 punten en mevr. Spin
met 274 punten.
Bij het klaverjassen kon dhr. Onderweegs de beker niet behouden en moest die afstaan
aan dhr. Kipping, welke deze beker nu 1 jaar in huis mag houden met een gemiddeld
score per avond van 4872 punten.
Hier eindigde op de 2de plaats dhr. De Bruin met 4799 punten gevolgd door mevr. Brand
met 4786 punten.
Ook op deze avond heeft dhr. Oosterhoff van Albert Heijn Prinsenhoven voor eenieder
een prijsje beschikbaar gesteld waarvoor hartelijk dank namens al de kaarters.
Winy Hoogma

N.B. Probeert u er ook om te denken de stoepen vrij te
houden van veel groen? Bij voorbaat dank!
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VERSLAG FEEST AFSLUITING SEIZOEN
OP, UIT, IN, AF
Vier voorzetsels, die met deze dag te
maken hebben: vrijdag 26 mei werd
het seizoen 2016- 2017 afgesloten.
Op: opgang, opkomst.
De dag begon stralend met een
schitterende zonsopgang.
Uit: uitvlucht
Ik bedoel hiermee niet het negatieve
woord uitvlucht zoals smoesjes,
drogredenen, maar op ons balkon
hebben we een nestkastje met een pimpelmezennest. Het ouderpaar had besloten dat
hun kroost na deze mooie zonsopgang op eigen pootjes moesten staan en hun vleugeltjes
moesten uitslaan en dus was er een grote uitvlucht van negen pimpelkindertjes, die
allemaal samen met mama-pimpel in dat kleine kastje hebben gewoond, terwijl papa
voor de voedselvoorziening zorgde, af en toe bijgestaan door mama. Een schitterend
gezicht..
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In: instuif
Omdat het wijkorgaan wegens verschillende redenen later was verschenen dan de
bedoeling was, werd de aanmeldtijd behoorlijk kort en
hadden meerdere mensen al andere plannen voor deze dag gemaakt. Vanwege privéomstandigheden moesten ook verschillende bestuursleden helaas verstek laten gaan.
De opkomst was daardoor minder groot dan andere jaren, maar met ongeveer vijftig
wijkgenoten was het toch weer een bere-gezellige instuif, ook al lag de gemiddelde
leeftijd volgens mij wel in de buurt van de tachtig jaar. Onder leiding van de heren Kipping
en Hoogma en de goede zorgen van mevrouw Hoogma en haar vrijwilligers(sters) werd
er gezellig bijgepraat en de laatste nieuwtjes uitgewisseld en genoten we ondertussen
van een drankje en een knabbeltje. De hele avond werd muzikaal omlijst door de heer
Ebbeling met zijn keyboard, waarbij af en toe ook nog de beentjes van de vloer gingen.
Natuurlijk was er weer voor een voortreffelijke catering gezorgd met voor elk wat wils.
Iedereen liet het zich goed smaken en vaak werd er voor een tweede ronde gekozen want
er was meer dan voldoende.
Af: Al met al weer een geslaagde avond als afsluiting van dit seizoen.
Tot besluit werden mevrouw Hoogma en de heren Kipping en Hoogma verrast met een
boeket en een cadeaubon, waarna we omstreeks negen uur in een plezierige stemming
afnokten en huiswaarts keerden.
Herman van Dijk
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KINDERBINGO
Zoveel graden als het buiten was, zoveel kinderen deden mee met de bingo. Met 24 kids
hadden we een hele mooie opkomst.
Nadat iedereen met grote interesse naar de prijzen gekeken had en daarna een plekje
zocht, kon het opnoemen van de nummers beginnen.
Halverwege moesten we nog wisselen van bingospel, want het bleek dat we de grotere
getallen er niet tussen hadden zitten.
Toen dat eenmaal in orde was gemaakt, vielen de eerste bingo’s al snel.
Uiteindelijk mocht iedereen een keer bingo roepen!
Voor Ingrid, het nieuwste lid van de jeugdcommissie, was dit een geslaagde eerste
activiteit. We vonden het erg gezellig!

1 FOTO VOLGT MISSCHIEN NOG ! Die
heet dan FOTO KINDERBINGO
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SCHENKING GEREEDSCHAP AAN RSG
Op maandag 26 juni was het zover, omdat we al een tijd bezig zijn in ons Torenplantsoen
en het steeds meer onze tuin wordt, moeten we ook kijken hoe we het in de toekomst
gaan onderhouden. Nu hebben we vanaf het begin al goede contacten met de RSG
afdeling praktijkonderwijs. Ze hebben ons al eens geholpen met het beschikbaar
stellen van scheppen en ander tuingereedschap. Nu was er van ons budget dat wij
gekregen hebben van Natuur en Milieu Overijssel nog een deel over dat we hadden
gereserveerd voor onderhoud. Dus wij zijn gaan brainstormen over wat, waar en hoe?
Wat moeten we allemaal nog gaan aanschaffen?
Waar gaan we het gereedschap opslaan? Hoe gaan we het doen met het onderhoud van
het gereedschap?
Allemaal vragen, waar we toch wel aandacht aan dienen te besteden en waar de
antwoorden niet zo makkelijk op te vinden zijn. Toen kwam het idee naar voren om de
mogelijkheid te bespreken om daarin òòk meer samen te werken met de RSG, immers zij
beschikken over al het materiaal, dat wij nodig hebben.
Dus zochten wij contact met de leerkracht van de RSG en die heette ons meer dan
welkom en als we iets nodig mochten hebben, wil de RSG ons graag -waar mogelijkhelpen. Nu kwam bij ons de gedachte op, omdat we toch geld gereserveerd hadden:
misschien kunnen we iets voor de school doen. Zoals iedereen wel weet vindt er de
laatste jaren een grote verschuiving plaats van brandstofmotoren naar accu gereedschap.

Foto RSG mist
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Dit om het milieu te sparen en tevens om verbruikskosten te verminderen. Daarom
zijn wij in gesprek gegaan met De Vries Hofstede om te kijken wat zij daarin ook
willen en kunnen betekenen. Zij zijn Husqvarna-dealer en hebben contact gezocht
met hun importeur. En ook die wilde helpen om wat leuks te doen voor de school.
Dit heeft geresulteerd in een schenking van de Wijkvereniging Steenwijk Noord aan
de RSG van 2 accu bosmaaiers en een accu heggenschaar met daarbij snelladers en
2 gehoorbeschermers met gelaatsbescherming en nog wat klein gereedschap voor
onderhoud op het werk.
Deze machines zijn op maandag 26 juni officieel geschonken door Albertine de Jonge,
onze voorzitter, aan de RSG met als voorwaarde dat zij hun praktijklessen houden in
het Torenplantsoen en als wij iets nodig hebben, staat het voor ons klaar. Met andere
woorden we hebben een school enorm blij gemaakt en onze problemen rond opslag
en onderhoud opgelost, in onze optiek dubbele winst dus.
Belangen Steenwijk Noord

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
15
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OPROEP CONTACTPERSOON
Voor het rondbrengen van de Wijkinfo zoeken wij een nieuwe contactpersoon.
Voor na de zomer ( per ongeveer september/ oktober) zoeken we een nieuwe
contactpersoon.
We bedanken hartelijk Mw. Mieke Schutte voor haar jarenlange inzet hiervoor!
Weet u iemand of zegt u ik wil dit wel doen, graag horen wij het middels een telefoontje,
emailtje, zie voorin deze Wijkinfo de contactgegevens van de Ledenadministratie.

UITSLAG PUZZEL WI
De oplossing van de puzzel van de Wijkinfo van april is:

dagindeling

Dhr. J.H. Kroon van Joh. Bogermanstraat 33 (Nijenstede)
heeft dit keer de prijs gewonnen.
Van harte gefeliciteerd!
U ontvangt binnenkort uw prijsje!
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EIGENWIJKS
in Steenwijk Noord

De laatste koffiemorgen van dit seizoen is geweest en andere activiteiten gaan ook pas na
de vakantie weer door.
Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan
nieuwe plannen voor na de komende zomervakantie. Wilt u meedenken en –doen? Graag!
Wordt vervolgd!
Uw ideeën, tips en plannen zijn welkom. We zijn te bereiken via e-mail: bestuur@
steenwijknoord.nl of belangen@steenwijknoord.nl
Albertine de Jonge, Henk van der Meer en Anjo Geluk-Bleumink

FIETSEN
We fietsen elke dinsdagmiddag om 13.30 uur. We verzamelen op de hoek van de straat
bij ’t Torennest.
Fietst u ook een keer gezellig mee ? Voor meer informatie kunt u terecht bij Mien
Holterman (51 20 47) of Grietje de Lange (51 31 74).
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EVEN VOORSTELLEN
Al gedurende langere tijd kampt de redactie van onze wijkinfo
met een onderbezetting, waardoor al of niet belangrijke
informatie over onze wijk en buurt (te) laat onze bewoners bereikt.
Dit is voor mij de reden om mijn diensten ter ondersteuning aan te bieden, ook al zijn
mijn mogelijkheden enigszins beperkt.
Ik ben Herman van Dijk, (dik) zeventigplusser en woon samen met mijn vrouw in het
Nereus appartementencomplex in de Capellestraat.
Na ruim 41 jaar in Friesland te hebben gewoond (en gewerkt tot mijn pensioen) werd
ons vorige huis in Franeker, maar vooral de tuin, te groot en te bewerkelijk voor ons.
Daarom hebben wij in de wijde omgeving rondgekeken en viel onze uiteindelijke keus op
Steenwijk,
ook al omdat wij dit mooie stadje behoorlijk goed kennen en altijd genieten van de
prachtige natuur in deze omgeving.
Wij wonen hier nu ruim zes en een half jaar met veel plezier.
Ons is gebleken dat hier een behoorlijk actieve wijk/buurtvereniging aanwezig is,
waarvan wij dus toen direct lid werden.
Wel moet mij van het hart dat mij is opgevallen dat juist de ouders van jongere gezinnen
veelal bij de activiteiten van deze Wijkvereniging Steenwijk Noord ontbreken.
Hopelijk kan ik nog geruime tijd mijn steentje bijdragen aan het zeer nuttige werk van
deze actieve wijkvereniging.
Herman van Dijk
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Kaartuitslagen
14-4-2017
KLAVERJASSEN
Punten
1e prijs
Mevr. Mathuizen
5304
2e prijs
Mevr. Pieters
5118
3e prijs
Dhr. Ebink
4862
p.p.
28-4-2017
KLAVERJASSEN
1e prijs
Dhr. Schipper
2e prijs
Dhr. Onderweegs
3e prijs
Mevr. Mathuizen
p.p.
Dhr. Hahn
12-5-2017
KLAVERJASSEN
1e prijs
Mevr. Haas
2e prijs
Mevr. Orsel
3e prijs
Dhr. Ebink
p.p.
Dhr. Mathuizen

5157
5061
4882
3964

5002
4984
4855

JOKEREN
1e prijs
Mevr. Spin

p.p.

Mevr. Jonker

Punten
276

550

JOKEREN
1e prijs
Mevr. Slot

275

p.p.

Mevr. Smit

554

JOKEREN
1e prijs
Mevr. Bakker-Mulder

114

p.p.

534

Mevr. Jonker

IN DE PEN
OPROEP - OPROEP - OPROEP!
Wie wil de volgende In de Pen schrijven?
Als er niemand is, dan verdwijnt deze vaste rubriek uit de Wijkinfo!
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Voor iedere leeftijd
verrassend veel voordeel en gemak!

Bent u
al lid?

T (0521) 53 98 93
E leden@zorggroep-onl.nl
Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk

www.uwledenvereniging.nl

Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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erdeel van
ond

FAMILIEBERICHTEN
Geboren op 22 mei j.l. is

NOAM
Zoon van Lesley en Janneke, broertje van Reza.
Wij feliciteren jullie van harte met dit nieuwe leven. Wij wensen jullie veel geluk, liefde
en gezondheid!

Bestuur en redactie Wijkvereniging Steenwijk Noord

ORGANISATIE BINGO
Na vele jaren de bingo te hebben georganiseerd heeft de heer Slot besloten te stoppen.
De Bingo bezoekers vinden dit erg jammer, maar begrijpelijk. Natuurlijk bedanken wij de
heer Slot voor zijn jarenlange inzet voor de bingo maar ook voor bestuurstaken. Tevens
ook voor andere organisatietaken zoals het plaatsen van de kerstboom en andere hand
en span diensten!!
Inmiddels hebben wij heel snel een vervanging gevonden voor de heer Slot. Het
organiseren van de Bingoavonden gaat Mevrouw van Luinen op zich nemen. Bijvoorbaat
hartelijk dank dat u dit op zich wilt nemen. Daar zullen de bingo-ers heel blij mee zijn!
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Salon Trudy
Salon
Trudy
Praktijk voor

Natuurlijke geneeswijze
Praktijk voor
en Pedicure
behandelingen
Natuurlijke geneeswijze
en Pedicure behandelingen

Vector Bodyscan,
Vector Bodyscan,
Kinesiologie,
Nei
Kinesiologie, Nei
Neuro
emotionele
therapie,
Neuro
emotionele therapie,
Reiki
Reiki
Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5

Trudy
van
Heuvel
8331
KKden
Steenwijk
H. van Tel:0651383445
Steenwijckstraat 5
ook
s’avonds
8331 KK Steenwijk
Tel:0651383445
ook sʼavonds
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Puzzel

ATLAS
BACH
BARRAGE
BINK
GANGPAD
GELDBOETE
GROENVINK
HITSIG

HYPNOSE
INSLUIPING
IRIS
KANIS
KILOLITER
LAMLENDIGHEID
LOOI
MENTHOL

MOEDELOOS
MOND
NODE
OSLO
POMPOEN
PUKKEL
RECONSTRUCTIE
SCHREIEN

SPIL
STRAKS
SUKADE
TENNIS
TOEF
VLEESMES
VOLK
VOLTAGE

Maak de puzzel, de overgebleven letters vormen een oplossing!
Mail deze met uw adresgegevens 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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WIJKGEBOUW ‘t TORENNEST
Afgelopen mei zijn wethouder Bert Dedden en de medewerker van de gemeente Kor
van der Velde op bezoek geweest om over ons wijkgebouw ’t Torennest te praten.
Dit bezoek heeft eindelijk enige duidelijkheid gegeven over of we in de
toekomst gebruik kunnen blijven maken van ‘t Torennest.
Het college heeft het besluit genomen dat ‘t Torennest maatschappelijk
belangrijk vastgoed is en dat het daarom niet door de gemeente zal
worden afgestoten.
Dit houdt in dat we als wijkvereniging de komende jaren gebruik kunnen blijven maken
van het gebouw.
Wel dienen we de komende periode na te denken en te overleggen over hoe één en
ander vorm dient te worden gegeven omdat de gemeente hierin een andere rol gaat
spelen. Daarnaast bedenken wat wij als wijkvereniging nodig denken te hebben. Wellicht
ook denken aan nieuw te ontplooien initiatieven vanuit de wijkvereniging.
In ieder geval zijn we blij dat het gebouw behouden blijft! Niet alleen
vanwege de plaats als wijkgebouw maar ook als groene open locatie in de
wijk.
Misschien wilt u meedenken over ons wijkgebouw of heeft u een
aanvulling. Geef dat dan door aan bestuur of belangen per mail of aan
1 van hen persoonlijk.
Albertine de Jonge
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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!

27

Kinderpuzzel
Maak de verbinding tussen de cijfers op volgorde met een potlood en kijk welk figuurtje
er tevoorschijn komt.
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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
28
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HOUTVERSNIPPERAAR HELLINGA
Als vervolg op ons artikel in de voorgaande WI willen wij u verder op de hoogte stellen
aangaande de ontwikkelingen met betrekking tot de houtversnipperaar van de Fa. Hellinga
aan de Dolderweg.
Op 26 april heeft er een bespreking plaats gevonden met de juriste Handhaving van de
gemeente Steenwijkerland, de ambtenaren van deze dienst en met de ondergetekende
en een groep omwonenden. Het verslag hiervan is na aandringen onzerzijds verstrekt
op 24 mei. Een belangrijk punt dat door de juriste van de gemeente is toegelicht is het
besluit “last onder dwangsom”, inhoudend dat de shredderinstallatie stil gelegd wordt en
stilgelegd dient te worden gehouden onder een dwangsom van 1000 euro per dag als
overtreding wordt geconstateerd.
Tevens is door ons, werkgroep omwonenden, op maandag 19 juni een brief aan het
college van B&W Steenwijkerland ter hand gesteld met onze bemerkingen en een aantal
aandachtspunten t.a.v. deze industriepercelen.
Dit om tot een nader gesprek met het college te komen, naast de aanstaande zitting van
de commissie bezwaarschriften inzake bezwaar tegen de opgelegde dwangsom Hellinga.
Hierbij hebben we bij commissie bezwaarschriften spreekrecht gevraagd en een pleitnotitie
op gesteld. Helaas is deze zitting op verzoek van de adviseur Hellinga verdaagd. Dus hebben
wij opnieuw per mail om een gesprek met de portefeuillehouder(s) verzocht. We blijven
alert in deze.
P. Brinksma, Belangen
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u die rechtstreeks mailen naar belangen@
steenwijknoord.nl tav dhr Brinksma of via één van de bestuursleden die u dan met hem
in contact zal stellen.
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Machinefabriek Bos
Steenwijk
Machinefabriek Bos
Steenwijk
Draai- en freeswerk

Loodsen en hallen
Stalen trappen
Balkonhekken
Loodsen
en hallen
Sierhekken
Stalen
trappen
Smeedwerk

Machinebouw
Draaien freeswerk
Onderhoud
en reparatie
Machinebouw
Leverancier
van boegschroeven
Onderhoud en reparatie
Reparatie van boegschroeven
Leverancier van boegschroeven
Diverse scheepsreparaties

Balkonhekken
Sierhekken
Smeedwerk

IJZERSTERK
IJZERSTERK
IN STAALWERK

Reparatie van boegschroeven
Diverse scheepsreparaties

IN STAALWERK
Ti-Jo Constructie

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

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

Tel. 0521 - 321 700

ONGEDIERTEBESTRIJDING
ONGEDIERTEBESTRIJDING
UW PARTNER IN HYGIËNE: ADVISERING

UW
PARTNER
IN HYGIËNE: ADVISERING
WERING
EN BESTRIJDING
WERING
EN
BESTRIJDING
Tevens uw
specialist
in HOUTWORM
en BOKTOR
bestrijding!
Tevens
uw specialist
in HOUTWORM
en BOKTOR bestrijding!
Wij zijn een allround gecertificeerd bedrijf
WESPENOVERLAST 24 UUR SERVICE

Wij zijn een allround gecertificeerd bedrijf
Tel. 0521 52 10 15 • www.vermincontrol.nl
WESPENOVERLAST
24 UUR SERVICE
Tel. 0521 52 10 15 •31www.vermincontrol.nl
Vermin Control.indd 1
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23-04-2010 16:03:02

Het bestuur en de redactie van Wijkvereniging Steenwijk Noord
wensen u een fijne zomer (vakantie) toe!
We hopen natuurlijk op veel mooi weer!

Na de zomer hebben we alweer wat dingen op de agenda staan?
Noteert u ze ook?
Wellicht zien we u dan!
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Wijkagenda 2017-2018
2017
13 okt.
20 okt.
27 okt.
03 nov.
10 nov.
17 nov.
24 nov.
01 dec.
08 dec.
15 dec.
22 dec.
29 dec.

Kaarten
Bingo
Kaarten
Infoavond
Bingo
Kaarten
Kaarten
Kaarten
Bingo
Kaarten
Kaarten
Kaarten

De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen.
In de volgende Wijkinfo komt de agenda van 2018 te staan.

Jeugdagenda + jeugdcommissie
7 oktober
13 december

Bowlen
Kerst knutsel

KOFFIEOCHTENDEN
We beginnen woensdag 20 september weer. Elke
woensdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur in het ’t Torennest.
Komt u ook?
.
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CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING
Straat
B. ten Broeckestraat
Burg. Reinenstraat
Capellekade
Capellestraat
Dolderweg
E. Hiddingstraat
Gedempte Turfhaven
H. van Steenwijckstraat
H.van Swinderenstraat
H.C. Fledderusstraat
Houthaven
M. Kiersstraat
N. ter Maethstraat
Neptunus
Poseidon
Produktieweg
Stationsbuurt
Steenwijkerdiep (even)
Steenwijkerdiep
Tukseweg (t/m brug)
Tukseweg (vanaf brug)
Tuttelstraat
Z. ter Steghestraat
Buitenleden+Nijenstede
Woldpoort

Contactpersoon
Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5
Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5
Mw. Slot – Capellekade 2
Mw. Slot – Capellekade 2
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5
Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91
Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11
Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4
Dhr. E. Koelma – H.C. Fledderusstraat 6
Dhr. J. v/d Maas – Houthaven 28
De heren Harry en Harm - M.Kiersstraat 19
Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13
Mw. R.Lubbinge – Steenwijkerdiep 151
Mw. A. Spin - Woldpoort 45
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Mw. Spreen – Krimweg 2
Dhr. Elschot – Steenwijkerdiep 80
Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91
Mw. T. Kuiper – Tukseweg 116
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Vacature
Mw. Holterman - Trinks – Prinsenhoven 38
Dhr. J. Meinsma – Burg. Reinenstr. 10
Mw. A. Snijder - Woldpoort 11

Tel.
514667
514667
517012
517012
524774
514667
321061
512047
0612023044
510887
523513
851019
511914
515244
512324
524774
512024
519049
321061
518529
524774
512047
512609
0612358471

Alarmnummers:
Brandweer / Ambulance / Politie
Géén spoed, wel politie 		
Centrale Huisartsenpost Meppel
Apotheker buiten openingsuren
Servicelijn gemeente 		

112
0900-8844
0900-112 0 112
0521-518111
0800- 8 650 650
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communicatie
drukkerij
print
belettering
websites
Woldmeentherand 3 | 8332 JE Steenwijk
(0521) 52 44 55 | info@bijzonderdruk.nl

www.bijzonderdruk.nl
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