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VAN DE REDACTIE

Beste wijkgenoten,

Ondanks dat we een rare periode achter ons hebben, ligt er toch een  nieuwe 
Wijkinfo voor u. Deze is wel iets later uitgekomen daardoor en met als logisch 
gevolg iets minder inhoud. 

Echter leest u hierin nog wel de laatste verslagen van onder andere de Algemene 
Ledenvergadering en het kaarten. Daarnaast kunt u ook nog het leuke verslag 
lezen van het schaatsen wat afgelopen februari plaats vond. Tevens vond er in 
februari een leuk jeu de boules toernooi plaats, met de finale op 14 februari. 
Dit is georganiseerd door Sociaal Werk de Kop en de Jeu de Boules vereniging But 
’84. 

Daarnaast bevat deze Wijkinfo wederom een leuke nieuwe puzzel en daarnaast 
een interview met een leuke onderneemster op de Torenlanden. Zij is geïnterviewd 
door Nella Dubbeldam. 

Heeft u eens een bijdrage voor onze Wijkinfo? Dat mag! Graag! Mail ons of stop 
een briefje in de bus, zie onder de streep voor meer informatie. 

Voor nu wensen wij u veel lees- en puzzelplezier en blijf gezond! 

Veel leesplezier voor nu & een hartelijke groet,
De redactie: Maaike en GertJan

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: 31 juli 2020
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VAN DE BESTUURSTAFEL

U zult begrijpen dat er op bestuurlijk niveau op dit moment weinig gebeurt. Het 
is natuurlijk wel mogelijk om te vergaderen middels een tweezijdig elektronisch 
communicatiemiddel, maar daar voelt niet ieder bestuurslid voor, zodat wij dat 
maar achterwege hebben gelaten. Eenieder is druk met corona-maatregelen 
toe te passen en urgente zaken staan (nog) niet op de agenda. De eerstvolgende 
vergadering staat gepland op 8 juni a.s. en zal met de nodige aanpassingen op 
een ander locatie moeten plaatsvinden dan in ons eigen vertrouwde (toren-)nest. 
Zoals bekend wordt het torennest momenteel gebruikt als huisartsenpost voor 
eventuele coronagevallen. Hoe lang dit nog gaat duren is niet bekend, maar in ieder 
geval tot juli 2020. Wij staan over deze situatie in nauw contact met gemeente.

Ook alle geplande evenementen zijn tot nader order opgeschort, maar de 
evenementencommissie heeft in de afgelopen periode nog wel een puzzelspeurtocht 
uitgeschreven. Hierbij duidelijk aangegeven de RIVM–maatregelen toe te passen 
bij deelname. Volgens mij was het zeer geslaagd en wederom hulde aan de 
commissie. Verderop zal ongetwijfeld in deze WI een verslag zijn opgenomen met 
de uitslag.

Op 28 februari jl. is onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden. Dit was mijn eerste 
ledenvergadering die ik heb meegemaakt van de wijkvereniging. Eerlijk gezegd viel 
de opkomst mij enigszins tegen, ik had wel wat meer betrokkenheid uit de buurt 
verwacht. Misschien een optie om na een volgende ledenvergadering nog een 
activiteit te organiseren, zodat het aantrekkelijker wordt voor de leden om deze 
vergadering bij te wonen. Verderop in deze WI vindt u een door mij opgesteld 
verslag van deze ledenvergadering.

Inmiddels is er in onze wijk een nieuwe straat bijgekomen “De Capellehof”. Er 
zijn 15 woningen opgeleverd met daarbij een ruim parkeerterrein. Ook is de 
verkeersaansluiting met de Tukseweg aangepast, wat niet tot ieders tevredenheid 
stemt.  De kruising Tukseweg/Capellestraat is onoverzichtelijk. 
Het verkeer uit richting Tuk komt mijn inziens met te hoge snelheid op de kruising af, 
terwijl het zicht vanaf de stadskant door de Dolderbrug niet optimaal is. Misschien 
een mogelijkheid ter hoogte van de kruising Dolderweg een verkeersheuvel te 
plaatsen om het verkeer iets af te remmen. Hierover zullen wij nog in overleg 
treden met gemeente.
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Verder het nieuws dat de VUSO stopt. Heeft dit ook consequenties voor ons als 
wijkvereniging i.v.m. gebruik Torennest? Ook zijn wij bezig met het opzetten van 
een nieuwe website. En verder wat kan er nu en in de toekomst in verband met het 
corona-virus nog wel en niet worden georganiseerd? Genoeg stof voor het bestuur 
voor de komende periode. Voor nu is het nog even niet anders, blijf gezond.

Piet Busscher
Secretaris

BERICHT VAN ONZE PENNINGMEESTER

Beste leden van de wijkvereniging Steenwijk Noord,

Op 20 mei hebben we de incasso voor de contributie voor het jaar 2020 gedaan.
Van een groot aantal personen is de incasso geweigerd, voornamelijk omdat het 
bankrekening nummer is opgeheven.

Als u lid bent van de vereniging en er is op 20 mei geen contributie afgeschreven, 
wilt u dan svp het verschuldigde bedrag ad € 12.- alsnog overmaken? 

Ons bankrekeningnummer is NL 50 RABO 0322 0264 82 t.n.v Wijkvereniging 
Steenwijk Noord.

Ook het verzoek om uw nieuwe bankrekening aan ons door te geven, via de 
mail ledenadministratie@steenwijknoord.nl of een nieuwe machtiging.
Dit geld niet voor de leden die zelf de contributie al hebben overgemaakt.
 
Met vriendelijke groet,
Martien van Luinen
Penningmeester Wijkvereniging Steenwijk Noord
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INTERVIEW
Binnen de voordeur van … Antoinette Versteeg.
Eén van de huurders van PAND 10

Pand 10, een robuust gebouw aan de 
Capellekade nr. 10, waar de naam van 
is afgeleid, huisvest sinds  2016  een 8 
tal kunstenaars en semi-kunstenaars.
Antoinette Versteeg, één van de 
huurders, vertelt me hoe dat in z’n werk 
is gegaan. In verband met de Corona 
crisis ontvangt ze me niet in Pand 10 
maar op de tweede verdieping van de 
bibliotheek, in de voormalige kantine 
van de Rabobank. Sinds kort is de ruime 
verdieping in gebruik van Taalpunt Steenwijkerland.
Pand 10 stond al een jaar of 8 leeg nadat het Waterschap, die er haar domicilie 
had, er vertrokken was. Dat bracht natuurlijk vernielingen met zich mee en was 
al dichtgespijkerd toen Antoinette Versteeg en Son Hekelaar er het oog op lieten 
vallen. Antoinette gaf in die tijd cursussen vanuit haar huis en wilde graag naar een 
ruimere locatie en Son, beeldend kunstenaar in Giethoorn zocht een atelier.
Samen benaderden ze de gemeente, die wel iets zag in hun plannen en het pand 
aan de vrouwen wilde verhuren onder de conditie dat ze zelf moesten investeren 
in het geschikt maken van de ruimtes. De gemeente stelde zich garant voor de 
nodige reparaties en het onderhoud van de tuin.
Het ruime pand bood mogelijkheden voor meerdere werkruimtes en er werd een 
oproep gedaan aan “Mensen die met hun handen werken”, aldus Antoinette.
Er was animo genoeg en momenteel zijn alle ruimtes verhuurd en gonst het gebouw 
van de activiteiten (momenteel i.v.m. de lock down even niet), die zich soms ook 
uitstrekken tot de naaste omgeving. Zo werden b.v. ook de schoolkinderen van 
school B betrokken in een kunstproject van Marcia IJzerman, die ook een ruimte 
huurt in Pand 10.
Ook Antoinette, die zichzelf een zelfstandig ondernemer noemt en sinds 2016 
coördinator is van het Taalpunt Steenwijkerland gebruikt haar ruimte als het zo 
uitkomt voor bijeenkomsten van deelnemers aan de cursussen die het Taalpunt 
aanbiedt.
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Haar werkende leven is een 
caleidoscoop van verschillende 
werkgebieden.
Begonnen met een opleiding aan 
de pedagogische academie en een 
opleiding textiele werkvormen 
volgde een baan aan particuliere 
scholen. Ondertussen kwam de 
eerste computer via haar man 
haar huis binnen en heeft ze zich 
bekwaamd in de mogelijkheden 
hiervan voor diverse bedrijven en onderwijsinstellingen.
Er was een snelgroeiende markt voor en van het één rolde ze in het ander. Met 
veel plezier werkte ze o.m. voor Schoevers en de ROC opleidingen.

“Ik geloof in kansen grijpen”, aldus Antoinette.

Toen haar man met pensioen ging en ze besloten te verhuizen naar het noorden 
van het land kwam het idee om een bed en breakfast te beginnen in Paasloo. Ook 
dat beviel uitstekend.
In 2016 kwam het Taalpunt op haar weg en toen ze daar steeds meer uren in 
investeerde werd de bed en breakfast omgezet in vakantieverhuur. 
Het werken met textiel heeft ook nog steeds haar hart. Dit jaar zou de 4e editie 
van het Textielfestival, waar ze voorzitter van is, plaats vinden in de Weerribben. 
Ook hier heeft de corona crisis roet in het eten gegooid en is het festival uitgesteld 
tot 2022.

Deze bezige bij heeft besloten eind december met pensioen te gaan en ze verheugt 
zich op een dolce far niente, dat wil in haar geval zeggen: meer tijd voor de (klein)
kinderen en een rustiger leven.
Benieuwd of het haar lukt.

Interview door Nella Dubbeldam
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SCHAATSEN ZONDAG 9 FEBRUARI

Ondanks het stormachtige weer, verzamelde een groep 
enthousiaste wijkbewoners zich bij school B. 

Na dat iedereen begroet was en de auto’s gevuld met 
26 volwassenen en 23 kinderen reden we richting Thialf 
waar men zijn/haar kaartje kon ophalen. Bij dit kaartje 
kreeg men ook een consumptiemunt.

Deze munt was ter compensatie aangeboden door Thialf, 
omdat op het laatste moment werd medegedeeld dat 
de binnenbaan niet toegankelijk  was. Naast de gratis 
munt zou Thialf een gedeelte afzetten voor de veiligheid 
van de kinderen en ruimte voor de clinic. Helaas bleek 
dit bij binnenkomst niet geregeld te zijn, waardoor 
verwarring ontstond. Uiteindelijk vond iedereen de 
ijsbaan. Het was heel gezellig en de trainers van ST 
Giethoorn zorgden voor veel schaatsplezier. Tijdens 
de dweilpauze kon men zich melden bij de organisatie  
voor koek en zopie. 

Er werd volop gebruik gemaakt van de aangeboden 
clinic door zowel kinderen als volwassenen.  Al met al 
een geslaagde schaatsochtend. 

Wij hopen deze activiteit  terug te laten komen in 
het jaar 2021 en gaan in overleg met Thialf voor een 
tegemoetkoming vanwege het niet realiseren van een 
veilige baan voor de kinderen. 

Ps; mocht men nog een munt over hebben, deze blijft 
geldig in Thialf.  

Vriendelijke groet, namens de themacommissie, 
Lucie Manden
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JEU DE BOULES Vrijdag 14 februari

Eind vorig jaar sprak Sociaal werk de Kop met Anja Geluk 
over senioren en de mogelijkheden tot bewegen in de wijk 
Torenlanden en d e straten die verder onder Wijkvereniging 
Steenwijk Noord vallen. Het bleek dat de bestaande jeu 
de boules banen een beetje in ongebruik waren geraakt. 
Om hier weer nieuw leven in te blazen hebben de 
wijkvereniging (Sebastiaan), Sociaal werk de Kop (Sandra) 
en Landstede (Eric) de handen ineen geslagen.
De samenwerking met de Jeu de Boules vereniging But ‘84 
en de boulers van de Irenestraat (Dichterbij) werd gezocht 
en op deze manier zijn er 5 oefenochtenden geweest 
met een afsluitend toernooi op Valentijnsdag. Deze zes 
ochtenden zijn goed bezocht en de sfeer was prima te 
noemen. Op de laatste dag is ook de wens uitgesproken 
om weer met een vast clubje te spelen. 

Wie wil hier aan meedoen?  En wat is dan uw 
voorkeursmoment? 

Uiteraard kan er op meerdere momenten worden 
gespeeld. Een aantal speelt het liefst overdag en een 
aantal het liefst ’s avonds weten we. 
Laat aan de redactie weten óf u mee wilt doen en op welk 
moment. Indien nodig komen sociaal werk de kop en de leden van Dichterbij weer 
assisteren. 

Wij horen graag van u! 
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KOFFIEOCHTENDEN

Het bestuur kijkt op dit moment naar mogelijkheden om de koffieochtenden weer 
te laten plaatsvinden. Te denken aan op 1,5 meter afstand en bijvoorbeeld buiten 
bij goed weer. 
Nadere informatie volgt zsm. 

FAMILIEBERICHTEN

OVERLEDEN

Op woensdag 18 maart jongstleden is op 80 – jarige leeftijd overleden

Jan van der Maas

Jan is jarenlang wijkcontactpersoon geweest, dit deed hij met liefde. De laatste 
tijd verzorgde zijn vrouw Elly dit.

Daarnaast was Jan fanatiek kaarter, alle kaartavonden waar hij kon zijn, 
nam hij deel met veel plezier! 

We wensen zijn vrouw kracht en sterkte met dit verlies, in deze rare tijd.
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Het adres voor:    Barbecue 

      Koud-warm buffetten 

      Hapjes 

      Maaltijden bezorgdienst 

      Verhuur van feestbenodigdheden  

      Partycatering 

    

Elke vrijdag is onze winkel aan de lange 
baan 3 in Steenwijk geopend 

Lange Baan 3-50  8331 LW  Steenwijk 

Tel: 0521-512858  info@jlcatering.nl 

www.jlcatering.nl 
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OPLOSSING PUZZEL WI februari

Rivier  +  grondsoort Amstel   veen
01 Vis  + vettigheid Aalsmeer
02 Edelmetaal + letter Gouda
03 Boom + heg Den Haag
04 Lidwoord + takel De Lier
05 Mannetjeseend + voegwoord Woerden
06 Toiletartikel  + schrijfgerei Kampen
07 Landbouwwerktuig + deel van het gelaat Egmond

08 Niet recht +  verf Krommenie
09 Hert  + draven Hindeloopen
10 Edele  + moskee Ridderkerk
11 Bloem  +  grote plaats Lelystad
12 Slot  +  boerderijen Eindhoven
13 Woud  + aanschaf Boskoop
14 1en 2  +  alpen Driebergen
15 Kei  +  deel van een stad Steenwijk
16 Boom   +  lengtemaat Espel
17 Rivier  + muzieknoot Waalre
18 Verheven  +  emelt Hoogmade
19 Spant  + viaduct Balkbrug

De oplossing is deze keer gewonnen door:  
Alie de Lange van de H.C. Fledderusstraat 

Van harte gefeliciteerd! Een prijsje komt zo spoedig mogelijk uw kant op! 
Stuur de oplossing naar redactie@steenwijknoord.nl met uw NAW-gegevens 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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28

 

 

 

 

 

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
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PUZZEL

Woordritsen
Maak de woordenlijst compleet door het woord te zoeken dat voor beide woorden 
gebruikt kan worden. Bij de eerste rij woorden erachter en de tweede rij woorden 
ervoor. Het aantal stippen geeft tevens het aantal letters aan.

01 Kerk •  •  •  •  • spel 15 Pronk •  •  •  •  goed
02 Markt •  •  •  •  • bed 16 Kalender •  •  •  •  overzicht
03 Sprookjes •  •  •  •  binder 17 Keel •  •  •  •  stiller
04 Braam •  •  •  •  

•  • 
gewas 18 Post •  •  •  •  •  

•  •
tijd

05 Bos •  •  •  •  • stof 19 Dans •  •  •  •  •  
•

lokaal

06 Garage •  •  •  •  post 20 Hakken •  •  •  kruk
07 Concert •  •  •  •  •  

•  •
brein 21 Bliksem •  •  •  •  •  

•
uur

08 Tuin •  •  •  •  stel 22 Dek •  •  •  •  •  
•

pakje

09 Kranten •  •  •  stuk 23 Gym •  •  •  •  •  
•

lepel

10 Bank •  •  •  poort 24 Meren •  •  •  •  genoot
11 Fiets •  •  •  •  •  

•  •
kast 25 Jaar •  •  •  rijk

12 Pot •  •  •  •  recht 26 Haard •  •  •  •  pijl
13 Keuken •  •  •  •  •  zinnig 27 Rauw •  •  •  •  prijs
14 Vogel •  •  •  •  tocht 28 Op •  •  •  zege
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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

Loodsen en hallen
Stalen trappen
Balkonhekken

Sierhekken
Smeedwerk

IJZERSTERK 
IN STAALWERK 

Ti-Jo Constructie
Lange Baan 5, 8331 LW Steenwijk

Tel. 0521 - 514 678

Draai- en freeswerk
Machinebouw

Onderhoud en reparatie
Leverancier van boegschroeven

Reparatie van boegschroeven
Diverse scheepsreparaties

Machinefabriek Bos
Lange Baan 5A, 8331 LW Steenwijk

Tel. 0521 - 321 700

Machinefabriek Bos
Steenwijk

13

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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WIJKAGENDA 2020

In verband met de huidige situatie nu geen activiteiten, helaas.
We hopen u gauw te berichten dat wij weer wat mogen organiseren. 

*De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen

9

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

28

 

 

 

 

 

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
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VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING

Verslag van de op 28 februari 2020 gehouden Algemene ledenvergadering van de 
wijkvereniging Steenwijk-Noord, aanvang 19.30 uur in het gebouw ’t Torennest 
te Steenwijk;

Aanwezig 6 bestuursleden bestaande uit: Roland Heerschop -voorzitter a.i.-, 
Piet Busscher -secretaris-, Martien van Luinen penningmeester- en de algemeen 
bestuursleden Lefert Roo, Bertine Kuperus en Sebastiaan Brand. 
Afwezig met kennisgeving Aly Steenbergen;
28 leden

Nadat eenieder de presentielijst heeft ingevuld en getekend opent de voorzitter de 
vergadering en heet eenieder hartelijk welkom. De notulen van de ledenvergadering 
van januari 2019 worden onder de aanwezige leden verspreid. Het is niet gelukt 
deze notulen nog in de WI van februari te plaatsen. Nadat eenieder deze notulen 
heeft doorgenomen worden deze goedgekeurd na correctie van enkele schrijf- en 
typefouten, die door de leden zijn opgemerkt.

Bespreking jaarrekening:
Martien geeft een toelichting op de verschillende posten in de jaarrekening. Hij 
doet de toelichting digitaal met pc en beamer geprojecteerd op een scherm en 
vraagt of daar bezwaar tegen is. Een lid heeft het verzoek de jaarrekening alsnog 
op papier te willen ontvangen. Martien zal per mail dit gaan verzorgen.
Een lid heeft een opmerking over de post baten/lasten gymclub. De gymclub heeft 
leden buiten de wijk, maar de baten gaan wel naar de wijkvereniging, maar op 
den duur zal de gymclub verdwijnen en er wordt een opmerking geplaats dat het 
bestuur erop gaat letten dat de kosten van de gymclub niet hoger gaan worden 
dan de baten. Het ledental loopt terug en er komt nog een huurverhoging. 
Verder nog een opmerking over de kosten van de flyer. Het antwoord volgt uit de 
zaal met de opmerking dat er vorig jaar een bestuurscrisis was en daardoor vaak 
een oproep voor nieuwe bestuursleden via een flyer is gedaan. Ook het opstarten 
van het AED-project heeft meer flyers veroorzaakt. 
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Het bestuur zal deze post dit jaar proberen te beheersen. De begroting van flyers 
gaat van € 750.= naar € 500.= Het lukt niet altijd de flyer op te nemen in de WI. 
Verder de vraag of het meetbaar is of de flyer effect heeft. De flyers die wijk 
gerelateerd zijn worden onttrokken uit het koppengeld. 
Verder zijn er nog een drietal adverteerders die hun rekening nog niet hebben 
voldaan. De voorzitter geeft aan dat er inmiddels één heeft toegezegd te zullen 
gaan betalen (Rijkmans) en aan de anderen wordt gewerkt. Dit jaar sluit de 
jaarrekening weer positief.

De kascommissie bestond dit jaar uit Jan van der Linde en Gerlof Schaap. Jan 
van der Linden heeft wegens ziekte zijn vrouw Sanne vervangen en aan de leden 
wordt gevraagd of ze daar ook bezwaar tegen hebben. Met algehele stemmen is 
men akkoord dat Jan van der Linde zijn vrouw heeft waargenomen om de kas te 
controleren. De kascommissie heeft geen onrechtmatigheden kunnen ontdekken, 
en geeft decharge aan het bestuur. De kascommissie wordt door de voorzitter 
bedankt. Verder een opmerking over de aanwezige balans en waarom alles is 
afgewaardeerd.  

Benoeming nieuwe kascommissie: 
Gerlof Schaap, Richard Keizer met reserve Jan van de Linde
De begroting 2020 wordt door de penningmeester toegelicht en door de leden 
akkoord bevonden. De aanwezige leden bedanken de penningmeester met een 
applaus.

Verkiezing c.q. benoeming bestuursleden: 
De leden stemmen in met het voorstel zoals in de agenda is opgenomen. Bertine 
Kuperus wordt voorzitter, 
Piet Busscher, secretaris
Martien van Luinen bindt nog een jaar het penningmeesterschap eraan vast.  

Nieuw is de benoeming van de vicevoorzitter. Sebastiaan Brand neemt deze post 
waar. Verder zijn de algemene bestuursleden: Roland Heerschop, Lefert Roo en 
Aly Steenbergen. De aanwezige leden stemmen met applaus in met dit nieuwe 
bestuur, waarna een korte pauze volgt met koffie en thee.
Na de pauze volgt punt 10 van de agenda. Helaas ontbreekt punt 10 en gaat de 
agenda van 9 naar punt 11 bestemming Tuttelpark.
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Het zalige niets doen
Reserveer nu

Huid & massage studio
Andrea renshof

0521 750 414
06 29 91 26 57

a.renshof@hotmail.com

Groene, duurzame, en resultaatgerichte 
behandelingen en cosmeticaproducten.

Voor een bijzondere wellness 
ervaring

Van harte 
welkom in mijn 

studio.h u i d  &  m a s s a g e  s t u d i o

andrea

www.andrearenshof.nl   |   Oosterhoek 35, Tuk

Kapsalon Sandra’s Hairfashion 
voor jong en oud

Johannes Bogermanstraat 1
Nijenstede Steenwijk

Tel:06-23307487
www.sandrashairfashion.nl 
info@sandrashairfashion.nl

Voor mensen in Nijenstede 
en buiten Nijenstede.

Knippen 15 euro voor 
verdere prijzen zie website.
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Het Tuttelpark houdt de gemoederen in de wijk nog steeds flink bezig.  De vraag is 
wat er met het hek moet gebeuren. Er zijn verschillende opties, zoals plaatsing bij 
speeltuin Houthaven, herplaatsing ingang Tuttelpark, verkoop, etc. De meeste leden 
stemmen in met hergebruik. Het mooiste is het hek in zijn geheel te hergebruiken. 
In de volgende WI zal aan de leden worden gevraagd om met suggesties te komen 
voor hergebruik, waarna het bestuur gaat bekijken of het haalbaar is. Mocht dit 
niet lukken dan zal het hek eerst aan de leden worden aangeboden om te kopen, 
voor bijvoorbeeld 10 euro per hek en 10 euro per paal. 

RONDVRAAG:
Verkeerde data fietsen: 
Het fietsen staat verkeerd in WI en gaat naar woensdag i.p.v. dinsdag. In WI staat 
dinsdag 07 april a.s. maar moet zijn woensdag 08 april en de daaropvolgende 
fietsdag is woensdag 06 mei a.s. Deze wijziging zal in flyer komen samen paaseieren. 
De organisatie wordt gedaan door Lutske Bongers.

Verkeerssituatie:
In sommige wijken ontstaat een gevaarlijke situatie bij kruispunten doordat 
bewoners de heg te hoog laten groeien. Kan het bestuur dit misschien meenemen 
in overleg met gemeente. 

Loshangend gordijn:
Al een tijdje hangt het gordijn in deze zaal er half bij. Kan daar niets aan gedaan 
worden.
Het meubilair is van de VUSO. Gemeente is eigenaar van het vastgoed en verhuurt 
af en toe deze zaal. Het bestuur heeft daar geen grip op. Er wordt een suggestie 
gedaan om een soort beheerstichting te maken in samenwerking met VUSO. Het 
bestuur geeft aan met de VUSO in gesprek te gaan over het intern gebruik

Speeltoestellen Tuttelpark:
Waar zijn de speeltoestellen gebleven die speciaal bestemd waren voor kleine 
kinderen. Er is in het Tuttelpark geen enkel speeltoestel meer voor peuters. 
Deze speeltoestellen zijn eigendom van gemeente en de gemeente heeft 
deze speeltoestellen ook verwijderd. Stonden eerst opgeslagen, maar zijn nu 
verdwenen. Het bestuur zal navraag doen bij gemeente waar deze speeltoestellen 
gebleven zijn. Verder zal er beter worden toegezien op aanwezige troep.
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Telling vervoer:
Vraag of er al iets bekend is over het aantal vervoersbewegingen. 
Er zal in het voorjaar een nieuwe telling plaatsvinden. Er is telling geweest de 
norm is 285 en bij telling 85% lager, intensiteit is toegenomen, maar er zal een 
nieuwe telling in het voorjaar plaatsvinden. De verkeersdeskundigen hebben een 
mobiliteitsvisie opgesteld en daar kan op gereageerd worden. Het bestuur heeft 
contacten hierover met gemeente en zal dit nauwlettend in de gaten houden.
Nadat er verder geen vragen uit de zaal komen bedankt de voorzitter en nodigt 
alle aanwezigen uit om ter afsluiting samen nog hapje en drankje te nuttigen. 

24
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KAARTEN

3 vrijdagavonden in de week zijn er  tussen de 30 en 35 personen die mee doen 
met het kaarten . De 4de vrijdagavond wordt ingevuld met bingo waar ook om en 
nabij de 35 personen mee doen . Al die avonden is gezelligheid nummer 1 , en win 
je toevallig een prijsje dan ga je met de waardebon naar A.H. aan de paardenmarkt 
waar je er boodschappen mee kunt halen . Maar we kaarten niet met het mes op 
tafel , want op de 1ste plaats komt een gezellige invulling van deze avond. Dus kunt 
U klaverjassen jokeren of zin in een spelletje bingo kom dan ook eens niet langs 
maar aan.

De laatste kaartavond van het jaar 2019 (13 december 2019) werden de prijzen 
gewonnen door de onderstaande namen, MAAAAARRRRR toen iedereen huiswaarts 
ging werden ze verrast door allemaal een rollade te ontvangen gesponseerd door 
dhr. Ruzeler van onze Albert Hein aan de Paardenmarkt, waarvoor HARTELIJK 
DANK  namens alle kaartliefhebbers. 

Dan stopt alles, CORONA een ernstig virus die je hebt of zo kunt krijgen. De hele 
wereld staat op dat moment stil en alle verdere plannen worden in de kast gezet. 
Alles wordt afgeblazen met als heel klein onderdeel de activiteiten van onze 
wijkvereniging. Zo hebben we naar de laatste gegevens nog 1 keer gekaart en wel 
op 7 februari. Is dat belangrijk? Nee zeker niet GEZONDHEID staat verreweg op de 
1ste plaats. Dit wil ik u dan ook allemaal van harte wensen en zien elkaar hopelijk 
in september weer gezond en wel bij de kaart- en bingo avonden.
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l TV + Audio l Inbouwapparatuur 

l Koelen + vriezen l Wassen + drogen 

l Schotel- en antennetechniek

Woldpromenade 13-17 - 8331 JD Steenwijk - 0521-51 22 85

OOSTERHOF
oosterhof@electrowold.nl

T (0521) 53 98 93 
E leden@zorggroep-onl.nl

Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk

Voor iedere leeftijd
verrassend veel voordeel en gemak!

www.uwledenvereniging.nl
onderdeel van

Bent u 
   al lid?
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KAARTUITSLAGEN

Winnaar van de laatste week kaarten

Klaverjassen
Klaverjassen 07-02-2020

Plaats: Naam: Punten
1ste prijs Mw. Ykema 5444
2de prijs Mw. Pieters 5050
3de prijs Mw. Orsel 5028
4de prijs Dhr. Onderweegs 4821
5de prijs Mw. van Geenen 4763

JOKEREN
Jokeren  07-02-2020

Plaats: Naam: Punten
1ste prijs Mw. de Lange 147
2de prijs Mw. Timmerman 148
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23

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

27

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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HET OUDE HEK VAN HET TUTTELPARK

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben wij gesproken over de oude hek 
van het Tuttelpark. Dit hek bestaat uit 36 hekwerk delen van 60cm hoog bij 
2.30-.250mtr. Er zijn daarnaast 44 bijbehorende paaltjes. 

Tijdens de vergadering is besloten dat er in eerste instantie gekeken moet worden 
naar een herbestemming/herplaatsing van dit hek ergens in de wijk. Uiteraard kan 
herbestemming c.q. herplaatsing alleen als de gemeente daarmee akkoord gaat. 
Als er geen ideeën zijn voor de herbestemming/herplaatsing of dat de ideeën 
niet realiseerbaar zijn dan kan het hek worden verkocht en zal de opbrengst in 
mindering worden gebracht op de nog openstaande post van het Tuttelpark. 
De nog openstaande post bestaat uit een bedrag wat via sponsoring/ donatie/
giften bijeen zouden worden gebracht. Door de huidige situatie kan het zijn dat er 
niet veel bedrijven en/of instanties zijn die nu financiële middelen kunnen missen. 
Het kan ook zijn dat deze nu alleen geld willen geven aan doelen die het, door de 
omstandigheden, harder nodig hebben.

Deze oproep is daarom tweeledig:
1. Heeft u een goed idee m.b.t. herbestemming/herplaatsing van het hek? Laat 

het ons weten.
2. Heeft u belangstelling voor een deel van het hek bij verkoop? Laat het ons ook 

weten.

Voor de hekdelen denken wij dat € 10.00 euro per stuk redelijk is en de bijbehorende 
paaltjes € 10,00 euro per stuk.
De hekdelen en paaltjes moeten zelf worden opgehaald op een, door het bestuur, 
nader te bepalen dag in Giethoorn.

Voorherbestemming en/of belangstelling kunt u mailen naar: 
secretaris@steenwijknoord.nl
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Opel regiodealer 

voor Steenwijk, Meppel, Emmeloord en Hoogeveen. 
• Nieuwe Opel personen en bedrijfsauto’s 
• Ruim 100 gebruikte auto’s in elke prijsklasse. 
• Leasing en verhuur. 
• Onderhoud, reparatie, APK, Schade herstel. 
• Airco onderhoud. (stek erkend) 
• 24 uur tankstation in Steenwijk en Meppel. 

 
WIJ STAAN VOOR U KLAAR 
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SOCIALE MOESTUIN

Op zaterdag 18 februari 2020 is “De dag van de Biodiversiteit “ georganiseerd door 
gemeente Steenwijkerland, in Fredeshiem gehouden.
Daar zijn wij heen geweest en ik kwam in gesprek met  Joël Assenberg (gem. 
Steenwijkerland) en Miranda Tamminga van Sociaal Werk de Kop.
Zij zijn bezig om te inventariseren of er behoefte/ belangstelling is in de wijken 
voor een sociale moestuin.
Hieronder de tekst van Joël :
Waarom een moestuin beginnen hoor ik u denken. Naast het feit dat u biologische 
groenten en fruit teelt en een positieve bijdrage levert aan de ecologie heeft een 
moestuin nog veel meer bewezen voordelen:

De moestuin bevordert het welzijn en de gezondheid. Het verhoogt de 
waakzaamheid in de buurt. Gemeenschapstuinen zorgen voor eigenaarschap, 
een gemeenschappelijke identiteit en bezieling. Hierdoor wordt de waakzaamheid 
vergroot. Een moestuin is educatief voor de jeugd. De tuin kan dienen als een 
openlucht leslokaal de jeugd, biedt culturele kansen en ook kansen om te 
participeren.
Gebruikers hebben door hun betrokkenheid meer contact met hun buurtgenoten. 
Zij hebben ook beter contact en het contact is intensiever. De groene buurtprojecten 
brengen contacten tot stand tussen groepen die anders weinig contact hebben 
zoals senioren en kinderen van basisscholen, allochtone en autochtone 
buurtbewoners. Het meedoen aan groene buurtprojecten geeft mensen een 
positief gevoel. Daarnaast kunnen groene buurtprojecten van grote betekenis zijn 
voor mensen die gevoelens van eenzaamheid hadden. Het buurtproject kan hen uit 
een sociaal isolement halen.

Wie doet er mee?
Mocht u belangstelling hebben om mee te doen kunt u contact met mij opnemen 
en ga ik het terug koppelen naar Miranda en Joël om te zien hoe wij dit gaan 
realiseren.
Alie Mulder, Tukseweg 110 
aaltien@home.nl, 06-4318 4544
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CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING
Straat Contactpersoon Tel.
B. ten Broeckestraat Mw. I. Boonstra - B. ten Broeckestraat 2 589386 
Burg. Reinenstraat Mw. N. Schaap- Burg. H.G. Reinenstraat 25 0624804969 
Capellekade Mw. A. Slot – Capellekade 2 517012 
Capellestraat Mw. A. Slot – Capellekade 2 517012
Dolderweg Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774
E. Hiddingstraat Mw. I. Boonstra - B. ten Broeckestraat 2 589386 
Gedempte Turfhaven Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117 516634
H. van Steenwijckstraat Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven 38 512047
H. van Swinderenstraat Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4 0612023044
H.C. Fledderusstraat Dhr. E. Koelma - H.C. Fledderusstraat 6 510887
Houthaven Vacature
M. Kiersstraat De heren Harry en Harm - M. Kiersstraat 19 851019
N. ter Maethstraat Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13 511914
Neptunus Mw. A. Brand - Steenwijkerdiep 143 580697
Poseidon Mw. A. Spin - Woldpoort 45 512324
Produktieweg Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774
Stationsbuurt Mw. P. Meekhof - W. de Zwijgerstraat 25   851036
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot - Steenwijkerdiep 80 0623909913
Steenwijkerdiep (oneven) Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117 516634
Tukseweg (t/m brug) Mw. T. Kuiper - Tukseweg 116 518529
Tukseweg (vanaf brug) Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774
Tuttelstraat Mw. E. Lok - Tuttelstraat 11  854173
Z. ter Steghestraat Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven  38 512047
Buitenleden+Nijenstede Dhr. J. Meinsma - Burg. Reinenstr. 10          512609
Woldpoort Mw. A. Snijder - Woldpoort 11 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



Hier zou 
úw advertentie 
kunnen staan.



bijzondercollectief
de one-stop-shop voor alles wat met 

signing, drukwerk, houtbewerking en 

online communicatie te maken heeft
Woldmeentherand 3   |   8332 JE  Steenwijk  |  (0521) 52 44 55  |  www.bijzonderdruk.nl


