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VAN DE REDACTIE

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

Met de zomervakantie voor de deur is het gelukt nog een goed gevulde 
wijkinfo in elkaar te zetten met de diverse kopij die we van veel verschillende 
mensen hebben gekregen. Dit waarderen we zeer! We willen iedereen hier 
dan ook hartelijk voor bedanken.
We hebben naar aanleiding van de puzzel in de laatste wijkinfo veel antwoor-
den ingestuurd gekregen. Erg leuk om op deze manier te merken dat we het 
allemaal niet voor niks doen. Heeft u nog tips of aanvullingen om de wijkinfo 
nog leuker of interessanter te maken dan horen we dat graag.
In deze wijkinfo leest u een stuk van de wijkagent met tips hoe om te gaan 
wanneer iemand probeert ongewenst binnen te komen. In de komende wij-
kinfo’s zullen we hier vaker aandacht aan besteden.
Het kaartseizoen is weer afgesloten. Het eindklassement staat op blz.16. We 
willen Dhr Ebink en Mevr Stephanus van harte feliciteren met het behalen 
van de eerste plaats in dit klassement.
Wij gaan nu heerlijk genieten van onze vakantie. Hopelijk zet het mooie weer 
nog een beetje door. Ook u wensen wij een heerlijke zomer toe.

Tot de volgende wijkinfo! 

Jildau, Maaike en Marieke
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Begin mei was er de workshop Staphorster Stipwerk. Gelukkig zijn er in de wijk nog 
veel creatieve mensen. Dhr. van Oosten wist ze allemaal te inspireren om zelf iets 
leuks te maken.

Eind mei is de jaarlijkse feestavond gehouden. Een pluim voor de organisatoren. Het 
eten was lekker en met de muziek erbij werd het een gezellige avond.  Nu nog het 
eindresultaat en prijsuitreikingen van de kaarters en dan is het tijd voor de zomeracti-
viteiten. Er wordt weer gefietst en de Jeu de Boules  baan is weer in gebruik. 
Vaste punten van de laatste vergaderingen waren : Ledenadministratie, “t Torennest”, 
Terrein naast school  B. Hopelijk kunnen enkele punten na de vakantie definitief van 
de agenda. Het Torennest zal nog wel een tijd veel aandacht nodig hebben maar 
samen met de werkgroep Belangen hopen we het tot een goed einde te brengen. 
Ook de nieuwe agenda voor 2014 / 2015 is aan de orde geweest. Welk onderwerp 
gaan we nemen voor de Infoavonden? Wordt het weer een workshop ? Hoe vullen 
we “de Nieuwjaarsborrel”  in? Bij deze  punten moeten we ons steeds goed realise-
ren dat onze leden bestand zeer gemengd is. Behalve de jeugd tot 14 jaar, waar onze 
jeugd commissie erg veel leuke activiteiten voor op de agenda heeft, is er een variatie 
in leeftijd van de overige leden  van>20 tot >80 jaar en voor allemaal willen we iets 
doen. We doen ons best en met behulp van onze vele vrijwilligers moet het zeker luk-
ken om voor elk wat wils te presenteren. 

Nu is het tijd om even te ontspannen en het bestuur wenst u allen een goede vakan-
tie toe.
  
Juni /Juli 2015
Elly van der Maas

`HART ONDER DE RIEM`
Vanuit het gehele bestuur, redactie, jeugd- en belangencommissie willen wij Jan en 
Sanne van der Linde en hun kinderen veel sterkte bij het verwerken van de vreselijke 
gebeurtenis tijdens het Pinksterweekend! 
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VERSLAG JAARLIJKSE FEESTAVOND
Op vrijdag 22 mei kon men vanaf 17.00 uur terecht in ons wijkgebouw  ’t Torennest. 
Ongeveer 70 personen maakten hier gebruik van. Bij aankomst werd er koffie en thee 
met een lekkere plak cake geserveerd. Intussen was de muzikant bezig de apparatuur 
op te bouwen. 
Na de koffie en thee kon men zelf een drankje naar eigen keuzen halen.  Intussen 
liet de muzikant al van zich horen mede door de vrolijke muziek ( en de drankjes ;-)  
natuurlijk ) kwam de stemming er al snel in. 
Tegen 18.30 uur werd het eten gebracht. Dit was een koud- en warm buffet. Dit werd 
zo gepresenteerd dat een ieder zelf een bordje kon opscheppen.  Intussen waren er al 
veel mensen aan het dansen.  Dat de oudere mensen nog erg fit zijn, bleek wel op de 
dansvloer. 80 jaar en ouder die nog geregeld een dansje maakten. 
Leuke uitschieters op de dansvloer waren Trees en Winy Hoogma, die een demonstra-
tie gaven, hoe het dansen ook nog kon. 

IEDEREEN BEDANKT
De heren Winy Hoogma en Jan Kipping hadden deze avond goed verzorgd.  Compli-
menten voor beide heren! 
Ook dank aan de mensen die tijdens en na afloop hebben geholpen de boel weer op 
te ruimen om zo ‘t Torennest netjes achter te laten. 

Kortom, het was weer een geslaagde avond! 

Ingezonden	door	dhr.	Schutte



7

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 leg-
gen indien nodig. Dit zijn Thirza Nederlof en Geert Kremer, zij zijn bereikbaar via het 

algemene nummer: 0900 - 8844. 

VEILIG OP VAKANTIE 

Het is weer vakantietijd. Tijd om er even tussenuit te gaan. Maar let op, want inbre-
kers hebben geen vakantie. Zorg dus dat u uw woning veilig achterlaat.
De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak eenvoudig de woningen er 
uit te pikken waarvan de bewoners langere tijd weg zijn; uitpuilende brievenbussen, 
gesloten gordijnen, geen licht aan. Het huis een bewoonde indruk geven is dus het 
advies.
Inbrekers zien niet alleen aan uw woning of u thuis bent, ze zijn ook te vinden op het 
internet. Maak dus geen melding op Twitter, Hyves, Facebook of op uw weblog dat u 
op vakantie gaat en hoelang u wegblijft. U maakt het inbrekers dan wel heel gemak-
kelijk om toe te slaan.
Tips om goed voorbereid op vakantie te gaan. Voor u op vakantie gaat:
ø Sluit ramen en deuren goed af. Denk hierbij ook aan WC en kelder, schuur en bal-
kon.
ø Controleer het hang- en sluitwerk op gebreken. Laat geen sleutel aan de binnen-
kant van een slot zitten.
ø Laat geen geld, waardepapieren en sieraden thuis. Neem ze niet mee, maar vraag 
uw bank om een kluis. Haal kostbaarheden uit het zicht.
ø Laat niet duidelijk zien dat u op vakantie bent. Zorg voor een bewoonde indruk.
ø Vraag uw buren om uw woning in de gaten te houden.
ø Heeft u planten in de vensterbank staan, haal deze dan tijdens de vakantie niet weg 
en vraag of iemand ze water geeft.
Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
Laat uw post uit de brievenbus halen en uit het zicht leggen.
Doe de gordijnen niet dicht. Laat geen volle afvalcontainers bij uw huis achter.
Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waarop geklommen kan worden indien 
mogelijk weg. Zet uw fiets/bromfiets/scooter altijd op slot, ook als deze binnen staat.
Maak geen melding op Twitter, Hyves, Facebook of op uw weblog dat u op vakantie 
gaat. Wees voorzichtig met uw afwezigheidsbericht op uw voicemail en in uw e-
mailprogramma.
o Maak uw goederen uniek en voorzie ze van een merkteken.
ø Maak eventueel een foto van uw dure goederen.
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PINPAS EN PINCODE
De meeste mensen betalen tegenwoordig met hun pinpas. Het is een veilige manier 
van betalen. Entegenwoordig kunt u (bijna) overal pinnen voor uw aankoop.
Om ervoor te zorgen dat betalen met uw pinpas veilig verloopt, kunt u het volgende 
doen: Houd uw pincode altijd geheim! Niemand hoeft uw pincode te kennen. Schrijf 
uw pincode dus nooit op uw bankpas, in uw agenda of op een briefje, maar verzin 
een slim ezelsbruggetje. Vernietig direct het formulier waarop uw pincode staat ver-
meld. Vertel uw pincode ook niet aan anderen.
PINPAS KWIJT
Wanneer u ontdekt dat u uw pinpas kwijt bent, bel dan meteen het alarmnummer 
van uw bank om uw pinpas of chippas te laten blokkeren. Vanaf het moment van mel-
ding heeft u bij normale
zorgvuldigheid geen financiële risico’s meer (met uitzondering van het eigen-risico). 
Ook als u uw creditcard kwijt bent moet u de kaart direct (telefonisch) laten blokke-
ren.
ALARMNUMMERS 
De belangrijkste alarmnummers staan hieronder vermeld. Deze nummers zijn 24 uur 
per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Het is verstandig om de nummers die u nodig 
heeft bij uw telefoon te leggen of in uw mobiele telefoon op te slaan. Stop ze ook in 
een zak van uwjas of noteer ze in uw agenda, zo heeft u ze altijd bij de hand. Neem 
de alarmnummers altijd mee op vakantie!

TELEFOONNUMMERS:
Het blokkeren van uw pinpas of pincode
Vanuit Nederland ABN AMRO 0900 0024  ING 020 2288800
Rabobank 088 7226767 (of uw eigen Rabobank)
Overige banken 0800 0313
Vanuit het buitenland: ABN AMRO +31 10 2411720
ING +31 20 2288800
Rabobank +31 88 7226767 (of uw eigen Rabobank)
Overige banken +31 88 3855372
TIPS
ø Houd uw pinpas en pincode altijd apart.
0 Wanneer u pint bij een geldautomaat, doe dit dan zoveel mogelijk overdag.
o Als de pinautomaat niet goed werkt, gebruik hem dan niet. Ga in zo’n geval nooit in 
op de hulp van onbekenden. Het is ook verstandig om niet te veel geld in een keer op 
te nemen. Als u toch veel geld haalt, stop dit dan weg op verschillen plaatsen.
ø Bij veel supermarkten is het mogelijk om bij het afrekenen van de boodschappen 
extra geld tepinnen. ø Het is raadzaam het saldo op uw ‘lopende’ rekening beperkt te 
houden. U kunt beter regelmatig geld overboeken naar uw spaarrekening.
U kunt ook de limiet van uw maximale dagopname bij de bank laten verlagen. Of zorg 
ervoor dat u niet rood kunt staan. Indien een ander toch in het bezit komt van uw 
pinpas en pincode, dan beperkt u met deze maatregelen de schade zoveel mogelijk.
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goed in - lijsten
giclée's
posters

ophangsystemen
kunstkaarten

Woldpromenade 6
8331 JG Steenwijk

tel. 0521-511247
info@degoedelijstenmaker.nl
www.degoedelijstenmaker.nl

 De  Goede   Lijstenmaker
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DEZE C1000   
IS JUMBO 
PER 15 JULI! 



11

WIJKAGENDA 2015

JEUGDAGENDA 2015
 

Een overzicht  van de agenda:
 

                  

 28 augustus  kaarten   19.15  
 11 september  kaarten   19.15 
 18 september  bingo   19.30  
 25 september  kaarten   19.15 
 02 oktober  kaarten   19.15  
 09 oktober  kaarten   19.15 
 16 oktober  bingo   19.30  
 23 oktober  kaarten   19.15  
 30 oktober  infoavond  19.30  leden / niet-leden

 

UITSLAG WOORDZOEKER Wijkinfo april

Hoe	ontzettend	leuk!	
De woordzoeker van de wijkinfo april is opgelost door veel                       
wijkbewoners. We kregen een heleboel oplossingen, per 
mail en per post. 

Het goede antwoord was: Raamkozijn

Hieruit hebben we een winnaar getrokken: 
Mw. J. Karsten van de Matthijs Kiersstraat 33.                                                             
Gefeliciteerd! U ontvangt binnenkort uw prijs! 

DATUM  ACTIVITEIT  AANVANG  
      
 22 Augustus  Volleybal + bbq   Info volgt  
 22 September  Einde zomer   Info volgt  
 14 Oktober  Knutselen   Info volgt  
 11 November   Sint Maarten   Info volgt
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KOKEN MET JAN
Snel en goedkoop: 
Bonenschotel zonder zout       

Bereiding:

Bak de uien in een beetje olijfolie glazig.
Doe er de platgeslagen knoflook bij en dan de inhoud van de potten bonen.
Verders , wat peterselie ,bieslook, selderij er bij.(naar eigen inzicht en smaak).
Op het laats gaan de garnalen er bij en nog drie tot vijf minuten laten pruttellen  op 
een lage warmte stand.
Een lekker drankje erbij b.v  een fijn wijntje (wit) of jus d,orange.

Eet smakelijk! 

       Groeten van Jan

Benodigheden voor 4 personen.

1 kleine ui (grof gehakt)

3 potten gemengde bonen van  

Hak (ah)

2 ons garnalen Noorse (gepeld 

en gekookt)

Een flinke teen knoflook

1 gesneden ui.

Peterselie / bieslook /selderij  

(uit potjes)
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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



14

VOERBAKKEN HERTEN IN HET PARK                                                   

VOERBAKKEN HERTEN

Van Andre Nijenhuis, medewerker servicebureau OW bij gebiedsteam Steenwijk 
kregen we bericht dat er regelmatig groenafval in de voerbakken van de herten in 
park Ramswoerte wordt gegooid. Via dit bericht willen we iedereen oproepen dit niet 
(meer) te doen. De herten eten dit niet op en medewerkers moeten de bakken weer 
leeg en schoon maken. 
Groenafval wordt via de GFT-container gratis opgehaald. De herten kunt u wel blij 
maken met wat oud (niet beschimmeld) brood of groente of fruit resten (geen citrus 
schillen). 

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN RIOOL
Geachte heer/mevrouw,

Via deze weg wil ik u informeren over onderhoudswerkzaamheden die zullen plaats-
vinden aan het rioolstelsel in Torenlanden en het Steenwijkerdiep. De werkzaam-
heden bestaan uit het reinigen en inspecteren van rioolbuizen. Hierbij wordt de 
toestand van de leidingen in beeld gebracht. Nadat de leidingen zijn gereinigd zal met 
behulp van een rijdende camera een inspectie worden uitgevoerd.
Er wordt onder andere gekeken naar mogelijke scheuren en wortelingroei
 
Rioolbedrijf SITA Riool Services zal het werk uitvoeren. De aannemer zal voor het 
reinigen grote vrachtwagens inzetten en voor het inspecteren speciaal hiervoor 
gebouwde bestelbussen. Locaties die niet met de vrachtwagen bereikbaar zijn zullen 
met kleiner materieel bezocht worden.
 
Alle aanwonenden (van de te inspecteren riolen) zullen voor aanvang van de werk-
zaamheden geïnformeerd worden middels een brief door de aannemer. De aannemer 
zal deze brieven bij de aanwonenden bezorgen.
 
Van gemeentewegen is dhr. Barneveld de contactpersoon. Voor eventuele vragen 
kunt u de heer Barneveld bereiken op telefoonnummer (0521) 538 178.

Met vriendelijke groeten,
Tjerk Postma, Beheerder water en riolering 
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AFSLUITING KAARTSEIZOEN
29 mei werd het kaartseizoen afgesloten. 
Een volle zaal met 35 deelnemers. Na 
afloop werden de prijswinnaars bekend 
gemaakt.
Bij het klaverjassen werd dit dhr. Ebink. 
Mevr. Stephanus won de beker bij het 
jokeren. Vijf keer eerder won ze deze 
prijs! Echter nu mag ze de beker defini-
tief in haar bezit houden omdat ze drie 
opeenvolgende jaren de winnares werd.  
Uiteindelijk ging iedereen met een prijs 
naar huis wat mede mogelijk werd ge-
maakt  door het beschikbaar stellen van 
prijsjes door de C1000 en Albert Heyn. 
Heel hartelijk dank voor deze gift.
Het hele seizoen is de stand weer 
keurig bijgehouden door Winy Hoogma.       
Trees nam de catering voor de kaar-
tavonden weer op zich. Toppie!!
Het was weer gezellig en we hopen U 
allen na de vakantie weer te mogen 
begroeten.

We hebben momenteel een pauze ingelast. Maar... 

woensdagochtend 16 september van 10.00 tot 
11.00 uur

starten we weer als vanouds in ons wijkgebouw aan 
de Matthijs Kiersstraat 11.  De koffie is gratis. 

KOFFIEOCHTEND
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SEIZOEN 2014 – 2015
EINDKLASSEMENT KLAVERJASSEN                           EINDKLASSEMENT JOKEREN
1 dhr. Ebink  4863.6        1 mevr. Stephanus         199
2 mevr. Ykema               4836.7          2    mevr. Spin                   213
3     mevr. Haas                 4759.6          3    mevr. Bakker-Mulder 256
4 dhr. de Bruin             4712.6          4    mevr. Zoer                   268
5     dhr. Kipping              4700.0          5    mevr. Slot                     274
6     mevr. Madhuizen  4681.8          6     mevr. Jonker                324
7     dhr. Bakker                4659.2          7     dhr. Slot                     344
8     mevr. Brand                  4640.7          8     mevr. Smit                    380
9     dhr. Lubbersen           4636.9          9    mevr. v.d. Ploeg           234 
10    dhr. v.d. Maas            4633.1          10   mevr. Zomermaand     244
11    dhr. Pieters                4616.7          11   mevr. Bakker               276
12    mevr. Schutte               4611.0                  
13    mevr. Bakker                4608.6                 
14    mevr. Ebink                  4600.5                
15    dhr. v. Luinen            4598.2
16    dhr. Schutte               4557.1
17    dhr. Hoogma              4520.1
18    mevr. H.Bakker             4512.5
19    mevr. v. Luinen             4508.8
20    dhr. Onderweegs        4475.3
21    dhr. Drent                    4456.4
22    mevr. Orsel                   4450.3
23    dhr. Haas                    4438.5
24    mevr. Pieters                 4430.7
25    mevr. Onderweegs        4381.5
26    mevr. v. Egmond            4355.0
27    dhr. Madhuizen            4308.8
28    mevr. Settels                 4235.4
29    mevr. Schapelhouman 4225.0
30    mevr. Lubbinge             4170.9
31    dhr. Schipper              4670.1
32    mevr. Beute                   4474.9
33    dhr. Bosman               4451.0
 
Bovenstaande scores zijn de gemiddelde punten
behaald over het hele seizoen.

EINDKLASSEMENT
SEIZOEN 2014-2015
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VERSLAG BUITENSPEELDAG
WOENSDAG 10 JUNI 2015
Woensdag 10 juni was het Nationale Buitenspeeldag.
Er kwamen maar liefst 61 kinderen! Er waren 10 verschillende spelletjes bedacht.
Ook waren er spelletjes met water, want wat hadden we er prachtig weer bij! 
Er was een springkussen ( van de Rabobank) en een bungee run baan.
Veel kinderen wilden geschminkt worden dus de dames die dat deden hadden het 
erg druk.
Aan het eind van de middag hadden bijna alle kinderen alle activiteiten gedaan en 
kregen ze nog een bekertje ranja en een zakje chips.
 
Fijn dat er zoveel mensen kwamen helpen!
 
Sponsoren bedankt !   Dit waren De Welkoop, Formido, Kruider, Rabobank, Mc Do-
nalds en Braad Stofferingen. C1000 Bert Vis bedankt voor het lenen van de kratten.
Al met al was het een geslaagde middag!  
          De jeugdcommissie
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Mr. Zigher ter Steghestraat 9, 8331 KG Steenwijk T (0521) 53 99 99 E info@zorggroep‐onl.nl  (0521) 53 99 99 E info@zorggroep‐onl.nl 

Betrokken zorg
voelt goed
www.zorggroep‐onl.nl
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FAMILIEBERICHTEN

Vanuit wijkvereniging Steenwijk Noord feliciteren wij Dhr en Mw. ten Velde 
van de Matthijs Kiersstraat met hun 50 jarige trouwdag! 

We hopen dat jullie nog in goede gezondheid vele jaren zo met elkaar mogen 
doorbrengen! 

OVERLEDEN  

is op 11 mei 2015 Mevrouw Corry Veenstra - Ebbeling

weduwe van Alle Veenstra

We wensen de naaste familie en nabestaanden veel sterkte met dit verlies. 
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VERSLAG INFO AVOND                                                   
     STAPHORSTER STIPWERK

Info avond van vrijdag 1 mei had als onderwerp Het Staphorster Stipwerk. Dhr. Van 
Oosten uit Staphorst geeft een korte toelichting over deze zeer speciale techniek 
om handstoffen en andere materialen te bedrukken. Hij zelf is een zeer fanatieke 
“stipper” en heeft door scha en schande een eigen mengsel van verf ontwikkeld die 
bijzonder goed bevalt. (kan gewassen worden) Het drukken gebeurt met stempels die 
gemaakt zijn van b.v. klosjes hout of kurken. Hier op worden spijkers of knopspelden 
of andere stukjes metaal bevestigd. De stempels worden in verf gedoopt en aange-
bracht op het materiaal. Elke stipper ontwikkelt zijn eigen patronen en motieven. Niet 
alleen het motief , maar ook de kleur heeft een betekenis. Zo zijn blauw en groen 
de kleuren van de rouw, er wordt dan geen rood gebruikt. Werd vroeger alleen de 
traditionele klederdracht bedrukt. Na de tweede wereldoorlog deed het bedrukken 
van houten gebruiksvoorwerpen zijn  intrede. Rond 2010 ontstond het initiatief om 
eigentijdse kleding te ontwerpen en te bedrukken. Ook het bedrukken van  tassen, 
schoenen, riemen en sieraden nam een vlucht. Van Oosten had heel veel voorbeel-
den meegenomen. Tijd voor eigen creativiteit.
Alle deelnemer, er waren er ruim 20 (jammer genoeg slecht 1 heer) konden een effen 
gekleurde lap stof  naar eigen  keuze uitzoeken. Van Oosten had bakken vol met stem-
pels en heel veel tubes verf mee gebracht. De lap wordt op een stuk tempex gespan-
nen met knopspelden en het drukken kan beginnen. De kunst is om niet te veel verf 
aan de stempel te doen, steeds de stempels goed schoonmaken en vooral niet te veel 
te beven. Wil je een motief maken bestaande uit verschillende kleuren dan moet er 
steeds gewacht worden tot de aangebrachte verf droog is voordat er verder gewerkt 
kan worden (logisch).
De dorstige deelnemers werden goed voorzien van koffie, thee en na afloop een 
glaasje door ons bestuurslid Lefert Roo.
Al met al een geslaagde avond.    
Elly van der Maas



21

IN DE PEN.........
Hallo Torenlanders,

Allereerst hartelijk dank voor het warme en vriendelijke ontvangst die ik heb gekre-
gen tijdens mijn eerste halfjaar in de Torenlanden. Het is fijn om zo op een nieuwe 
plaats te starten en ik zie mezelf hier dan ook nog lang met plezier wonen. 

Na het korte voorstel van Sebastiaan en Lucie, heb ik ditmaal de ‘pen’ in handen 
mezelf even uitgebreider voorstellen. Mijn naam is Hennie Timmerman en ik ben 
30 jaar. Ik ben sinds eind december 2014 eigenaar van het huis aan de Nicolaas ter 
Maethstraat waar ik alleen woon. Hiervoor woonde ik in het centrum van Steenwijk 
boven een winkel, maar ik ben opgegroeid in Scheerwolde waar mijn ouders een 
boerderij hebben.

Ik ben fulltime werkzaam als technisch tekenaar bij Royal Huisman te Vollenhove. 
Hier ben ik sinds 8 maanden werkzaam en het bevalt me er prima. Leuk uitdagende 
en afwisselende werkzaamheden in een prettige werksfeer. Na mijn studie in Industri-
eel Product Ontwerpen ben ik vooral werkzaam geweest in de machinebouw, zowel 
technisch tekenaar als werkvoorbereiding. 

Hobby’s van mij zijn hardlopen, wandelen, dansen, reizen, lezen, uitgaan met vrien-
den maar vooral muziek. Ik heb in het verleden gitaar gespeeld en speel af en toe nog 
wel. Lessen volg ik voor zingen en piano. Muziek is voor mij vooral ontspanning. Ik 
vind het heerlijk om naar muziek te luisteren. De muziek waar ik naar luister is zeer 
uiteenlopend, van klassiek tot rock. De rode draad die ik voor mezelf wel herken is 
dat het muziek is gemaakt met instrumenten en niet met een computer. Maar het 
hangt vooral van mijn stemming en mijn activiteiten af. Met hardlopen luister ik an-
dere muziek dan dat ik speel op mijn piano. 

Mijn inkt begint op te raken, maar ik weet zeker dat de bewoners van de H.C. Fled-
derusstraat nummer 3 ( Erika en Patrick ) hier geen last van zal hebben tijdens het 
schrijven van de volgende ‘pen’.  

 Oliehandel     Dolderweg 10 
J.Pit &Zn.           8331LL 
(Compaan – Pit)   Steenwijk   

tel: 0515-577924 
Dieselolie-Petroleum-Gasolie-Smeerolie 
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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 ad Matthijs Kiersstraat 12 en maak kans op een prijsje! 

Puzzelstad.nl

Woordzoeker nr. 152

© Ruud Berns / Puzzelstad 2014        

AARDGAS
BEUKENBOS
BIERVILTJE
BOUWKEET
CACHET
COUPURE
DENKER
DIAMANTBOOR
DOEL
HOEFBLAD
JUTE
KAMPVUUR
OBER
PARELHOEN
PAUS

PSALM
SOEP
STANDERDMOLEN
STOEPBAND
STOM
TENNISBAL
THEE
TRANSPORTEUR
TRED
TWAALFUURTJE
UITJE
VOLT
WELP
WORP
WREEF

Uitleg
Elk woord komt eenmaal voor in het diagram. De woor-
den  kunnen  zowel  horizontaal,  verticaal  als  diagonaal 
staan. Sommige woorden staan achterstevoren. Streep 
alle woorden door. De overgebleven letters vormen de 
oplossing. 

Deze puzzel is uitsluitend bestemd voor privégebruik en mag op geen enkele manier vermenigvuldigd en/of verspreid worden 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van puzzelstad.nl

De oplossing van deze puzzel vind je op
www.puzzelstad.nl/mailpuzzels/oplossingen
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MANDELA OM IN TE KLEUREN
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DE HUISMUS
Al vliegend over en door de wijk,zag ik een heleboelkinderen aan het zoeken. 
Waarnaar?  Als  ik er naar vraag hoor ik dat de paashaas is geweest en dat er 
eieren zijn verstopt. Ik zocht ook mee maar van uit de lucht zie je ze niet. Gelukkig 
vonden de jeugdige wijkbewoners ze wel.

Wat mij ook te oren kwam ,dat er een brugje komt bij Nijenstede en dat dan over 
de AA zou komen. Leuk zeg, je zal er maar wonen en dan je privecie kwijt raken 
.De gemeente heeft het er altijd over ,maar zelf toepassen ho maar.Nog meer 
nieuws, er is een inloop dag geweest in het Nijenstede ,zodat we konden zien hoe 
het ooit zal worden.

Best mooi maar wel totaal uit de tijd. Jammer dat er door de gemeente 
raadsleden(gelukkig niet allemaal) zo slecht wordt geluisterd naar de belangen en 
wensen van de bewoners. Het zou nu duidelijk moeten zijn dat de wijk bewoners 
van Noord niet in Nijenstede willen .Maar  de vakantie zal er wel voor zorgen dat 
de raad er beter over na gaat denken en dan positief reageert naar het bestuur 
van wijkvereniging Noord.Ik wens  allen een hele fijne en zonnige vakantie toe en 
ik vlieg naar het zonnige zuiden. Sjilp,sjilp,sjilp.

Tot na de vakantie,allemaal! 
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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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Bezoekadres
Kornputsingel 48, Steenwijk

Correspondentieadres
Postbus 220, 8330 AE Steenwijk

Telefoon 0521 51 24 93
info@doornbosaccountants.nl

www.doornbosaccountants.nl

 Accountancy
 Fiscale Zaken
 Financiële administratie
 Salarisadministratie
 Bedrijfsadvisering



30

UW PARTNER IN HYGIËNE: ADVISERING 
WERING EN BESTRIJDING
Tevens uw specialist in HOUTWORM
en BOKTOR bestrijding!

ONGEDIERTEBESTRIJDING

WESPENOVERLAST 24 UUR SERVICE
Wij zijn een allround gecertificeerd bedrijf

Tel. 0521 52 10 15 • www.vermincontrol.nl

Vermin Control.indd   1 23-04-2010   16:03:02
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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

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  Mw. G. Keizer - Tukseweg 126                524774
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. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13       511914
Neptunus  Mw. R.Lubbinge – Steenwijkerdiep 151          515244
Poseidon               Mw. De Jong – Steenwijkerdiep 132                 852102 
Produktieweg               Mw. G. Keizer - Tukseweg 126                524774
Stationsbuurt  Mw. A. Buitenhuis - Looijersgracht 25         516134
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot – Steenwijkerdiep 80        519049
Steenwijkerdiep              Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91                  321061										                                  
Tukseweg (t/m brug)  Mw. T. Kuiper – Tukseweg 116                      518529 
Tukseweg (vanaf brug) Mw. G. Keizer - Tukseweg 126                524774
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. A. Snijder - Woldpoort 11              0612358471  

CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING
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