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Inmiddels is het voorjaar begonnen, een paar mooie dagen hebben we al 
gehad maar we hopen dat we nog een mooie zomer mogen gaan krijgen. 
Een korte terugblik: 1e paasdag heeft de  jeugdcommissie weer gezorgd voor 
een leuke activiteit: paaseieren zoeken. Zo’n 45 kinderen hebben met veel 
plezier gezocht en zijn ook verwend met allerlei lekkers. 
Daarnaast hebben we in april een info avond gehad over CVA, ofwel een 
herseninfarct of - bloeding. Hierbij kwamen als sprekers een arts en daarnaast 
een dame die zelf een herseninfarct heeft gekregen aanbod. 
Het was voor de belangstellenden een leerzame avond.  
De kaart- en bingo avonden op vrijdagen avonden lopen ten einde voor wat 
betreft het winterseizoen, er zijn mooie winnaars uitgekomen. De kaartuitsla-
gen van de afgelopen tijd kunt u zoals altijd in deze wijkinfo bekijken. 

Vooruitblik; nu het mooie weer er aankomt, worden de buitenactiviteiten 
weer opgestart; fietsen en jeu de boules. Op blz. ...kunt u meer lezen over de 
aanvangstijden van het fietsen en jeu de boules. 
Tot slot hebben we half mei de afsluiting van het seizoen, we gaan er een 
leuke avond van maken met z’n allen! 
In deze wijkinfo vindt u ook de uitslag van de kleurplatenwedstrijd en vindt u 
wederom een nieuwe uitdagende puzzel. 

Voor nu veel leesplezier en 
alvast genieten van de het 
mooie weer! 

Jildau Coehoorn
Maaike Jansen 
 

VAN DE REDACTIE

Kopij, gratis familieberichten, kleintjes 
(advertentieruimte, niet voor bedrijfs-
matige 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: 
26 juni 2014  
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Er zijn weer diverse punten de bestuurstafel gepasseerd. Soms zelfs zeer onverwachte 
zaken. Zo zijn we eind februari overvallen door tijdelijk het Torennest niet te mogen 
gebruiken . In het gebouw was asbest in de kelder geconstateerd en dat moest ver-
wijdert worden. De gemeente heeft hiervoor een bedrijf aangesteld en het gebouw is 
ruim 2 weken niet toegankelijk  geweest. Helaas zijn bij de werkzaamheden verschil-
lende spullen vernietigd waaronder veel zaken van de wijkvereniging.
Natuurlijk hebben we de gemeente aansprakelijk gesteld en een kostennota gestuurd.
Het gebruik van het wijkgebouw is weer eens aangekaart bij de gemeente. Samen 
met een voorstel voor aanpassen van het gebouw is er constructief gepraat. Wil-
len we echt een eigen gebouw dan moeten we ons realiseren dat we een duidelijk 
beleidsplan en een exploitatie overzicht moeten hebben. 

Op verzoek van de belangengroep van onze vereniging heeft Veilig Verkeer Nederland 
afd. Steenwijk een snelheidsmeting uitgevoerd tussen Lidl en Paardenmarkt. In dit 30 
km. gebied werden soms snelheden van bijna 50 km gemeten. 
De bevindingen zullen mee genomen worden in een overleg naar de gemeente t.a.v 
de verkeerssituatie.

Intussen wordt er door de fietsers en jeu de boullers al weer gewerkt aan het zomer-
programma. Ook de jeugdcommissie zit niet stil, buitenspeeldag en volleyballen staan 
voor juni op het programma.

Elly van der Maas 

JEUGDAGENDA 2014
Datum   Activiteit               Aanvang   

11 juni    Buitenspeeldag  Info volgt
20 juni    Volleybaltoernooi Info volgt 
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PAASEIEREN ZOEKEN
1e paasdag hebben we traditiegetrouw weer met de kinderen uit de buurt paaseie-
ren gezocht.
Deze keer vond het plaats rondom het wijkgebouw. Er waren ongeveer 45 kinderen 
aanwezig en die waren druk aan het zoeken.

ondertussen konden de ouders genieten van een kopje koffie of thee met een lekkere 
koek. Deze koek werd gesponsord door c1000 Bert Vis. 

De winnende kinderen kreen een chocolade paashaas. Alle andere deelnemende 
kinderen kregen een zakje met paassnoep als beloning voor het vele zoeken.

Ook dit werd gesponsord door C1000 Bert Vis.  Hier waren we erg blij mee! 

Mede door het prachtige voorjaarsweer was het een zeer geslaagde activiteit. 
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KORT VERSLAG

JAARVERGADERING FEBRUARI 2014 
Het doorgaan  van de vergadering was even een probleem maar dankzij School B is 
alles goed gekomen. Op de vergadering zijn de gangbare punten doorgenomen zoals 
de jaarverslagen en financiën. 
Bij het punt “bestuur” hebben we afscheid genomen van Gezina Pieters. Gezina heeft 
besloten  na vele jaren actief te zijn   geweest binnen het bestuur, zich niet meer 
herkiesbaar te stellen. We zullen haar missen want ze heeft allerlei voorkomende 
werkzaamheden op zich genomen, was altijd bereid om te helpen, heeft een tijd de 
notulen van de vergaderingen verzorg. We missen dus een echte duizendpoot. Ook 
de penningmeester was aftredend maar onder voorwaarde dat hij ondersteuning zou 
krijgen voor de ledenadministratie wilde hij wel weer voor een nieuwe periode bijte-
kenen. Dhr. Johan Beltman heeft na vele jaren zijn taak  moeten neerleggen. Gelukkig 
heeft Kees Nagelhout aangegeven de ledenadministratie op zich te nemen en heeft 
zich spontaan tijdens de vergadering  Lefert Roo aangemeld als bestuurslid.
Natuurlijk was er ook een vooruitblik door de voorzitter.
Bij het vragenuurtje kwamen enkele goede ideeën naar voren en werden een paar 
knelpunten uit de weg genomen. Jammer dat er maar een twintigtal leden aanwezig 
waren maar al met al was het een goede  vergadering.

WINNAAR KLEURPLAAT
In de vorige wijkinfo stond een kleurplaat voor de kinderen in onze wijk. 
Hierbij konden de kunstenaars van de 3 mooiste kleurplaten een prijs winnen. 

Echter hebben we helaas maar 1 kleurplaat ontvangen. Dit was wel een supermooie 
kleurplaat; compleet met allerlei knipseltjes en plakseltjes van wol enzovoort. Heel 
creatief gedaan! 
De winnares is Tessa Oosterhof, wonende aan de H. van Steenwijck de Oudestraat. 

Van harte gefeliciteerd Tessa! 

Zij ontvangt binnenkort haar prijs en zal daar vast heel blij mee zijn! 
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Bert Vis - Steenwijkerdiep -  tel (0521) 534 090 
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PUZZEL
Inleiding:
Sinds Remco een mobiele telefoon heeft waarmee hij ook kan filmen, 
probeert hij zoveel mogelijk leuke filmpjes op You Tube te zetten. Som-
mige filmpjes zijn zo’n succes dat ze tot nu toe wel meer dan honderd 
keer zijn bekeken!

Aanwijzingen:
* De brand bij de buurman was een maand eerder dan het filmpje dat  
 600 keer is bekeken
* Remco filmde zijn vriendin niet in de maand april
* In mei keken 400 mensen naar een van Remco’s filmpjes
* Remco’s broer deed niet meer aan de karaoke

Persoon Filmpje Bekeken
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WIJKAGENDA 2014
Komend najaar zijn er natuurlijk weer de gebruikelijke Kaart- en bingo avonden.
Een overzicht  van de agenda volgt in de volgende Wijkinfo.

FIETSEN
Vanaf dinsdagmiddag 6 mei zijn we weer gestart met fietsen onder leiding van Her-
mien Holterman.  Zij is tevens contactpersoon voor vragen. 
Verzamelen om 13.30 bij het Torennest aan de Matthijs Kiersstraat 11. Bij redelijk 
weer wordt er al gefietst. Bij regen gaat het niet door.  Mocht u twijfelen, kunt u ge-
woon naar de verzamelplek gaan, er wordt zowiezo gekeken of er iemand staat. 

JEU DE BOULES
Vanaf woensdag 21 mei beginnen we weer met de wekelijkse Jeu de Boules avonden 
op onze Jeu de Boulebaan ad Matthijs Kiersstraat 11.
Zie verderop in deze Wijkinfo een stukje over Jeu de Boules. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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KOKEN MET JAN
Deze keer een heerlijke soep uit Thailand.

Schrik maar niet, het valt erg mee en is in 15 minuten gereed. 
De voorbereiding is 20 minuten.

Bereiding
Breng de bouillon ,lemoensap,sherry of wijn ,sjalotjes,prei,gemberpoeder en het 
pepertje aan de kook. 
Doe het vuur wat lager en laat het vocht trekken.(dus van de kook af).
Voeg de garnalen,de vis (in stukjes )toe en voeg het zout en de peper op eigen smaak 
toe,
Kook de soep  nog 5 minuten door
Schep de soep in kommen en maak het af met wat peterselie.
Men kan er wat stokbrood bij doen ,maar het is zo ook erg lekker.
 Groeten van Jan en eet smakelijk.

Eet smakelijk. 

Groeten van Jan

Benodigheden: 

1 liter visbouillon

sap van een halve limoen

2 eetlepels sherry of  wijn

1 prei (fijn snijden)

2 -3 sjalotten fijngehakt

1 eetlepel gemberwortel

chilly peper naar smaak 

(ongeveer een pepertje)

300 gram garnalen

250 gram koolvis/schelvis

verse selderei (blad) 

zout en peper 

(naar eigen smaak )
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 WONINGINRICHTING 
PARKET/ ZONWERING                                      
TAPIJTEN/GORDIJNEN 
LAMINAAT/LINOLEUM 
Tukseweg 34, Steenwijkerdiep 6, Boterweg 8. 

Steenwijk, telefoon 0521-512003. 
 

 

 



13



14

DE HUISMUS
Gelukkig, de lente laat zich voelen, ik kan mijn warme nest 
wel even laten voor wat het is. Ik sla mijn vleugels uit en 
vlieg als eerste bestemming over het wijkgebouw .
Ik kijk goed om mij heen en zie tot mijn grote verbazing 
een lelijk bord met de letters VUSO er op . 
Dat kan toch niet. Ik dacht dat het gebouw “de Torenlanden”heette. 
Wij zijn een  huurder die al 25 en langer de wijk voorziet van sociale dingen.
De VUSO is ook huurder maar ik krijg het idee dat de wijkvereniging over het gebouw 
maar weinig over te zeggen heeft .Vergaderen moet bij iemand thuis gebeuren ,want 
er is bijna nooit plek.
Gelukkig, hoor ik, dat het bestuur hier volop mee bezig is.  De leden kunnen hierbij 
beginnen ,om weer de oude naam te gebruiken; TORENNEST. 
Mensen ,ik hoop dat jullie veel wijsheid en inzicht mogen krijgen in deze toch moei-
lijke kwestie. 
Het klaverjassen en het jokeren mag zich verheugen in een stabiele sterke opkomst 
.Dit is zeker een compliment waard voor de organisatie van het kaarten.
 Daarvoor hulde,hulde en nog eens hulde.
Wel beste mensen ik ga nu weer een beetje rusten, want van al dat vliegen word je 
knap moe. Gegroet van de huismus.
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Voor de bestrijding van alle 
soorten ongedierte 

Onder andere: 
� Houtworm 
� Boktor 
� Muizen 
� Ratten 
� Wespen 
� Vliegen 
� Papiervisjes 
� Zilvervisjes 
�  

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

 

V o ge l  
voor al uw: 

 
� saus en behangwerk 
� wandafwerking 
� binnen en buiten 
� schilderwerk 

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

Vogel 
Ruiterweg 57 

7974 HA Havelterberg 
Tel. (0521)  51  17  92 
GSM. 06. 233  836  35 

We zijn verhuisd ….. 
Kantoor: Doelenstraat 9, 8331 HZ Steenwijk 
Telefoon 0521 – 512613 
Internet: www.onderlingesteenwijk.nl 
E-mail: info@onderlingesteenwijk.nl 
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IN DE PEN.........
Ik ben Lianne van Leuveren, ik woon aan de Matthijs Kiersstraat 
samen met Lambert en onze 2 dochters Naomi(4) en Esmee(2).
Lambert komt oorspronkelijk uit Kallenkote en ik kom uit Uffelte. We hebben daar 
ook  nog samengewoond. 
We wonen hier nu alweer 6jaar  op de Torenlanden en het bevalt ons erg goed, een 
leuke buurt met veel groen om in te wonen en toch overal lekker dichtbij. 
Esmee gaat deze maand voor het eerst naar Peuterklas op School b.
en Naomi zit net in de eerste groep op School B. Ze gaat er met veel plezier naar toe.
Zelf werk ik als verzorgende bij thuiszorg Zuid West Drenthe, locatie Havelte. Ik vind 
het erg leuk om te doen.
Lambert was altijd loonwerker, maar begint deze maand als zzp- er, dus dat is een 
leuke nieuwe uitdaging. 

In onze vrije tijd mogen we graag met vrienden afspreken, gaan we graag uit eten. elf 
mag ik ook graag de stad in gaan. Sporten of andere creatieve hobby’s heb ik helaas 
niet echt. 
Wel ben ik net in de Jeugd Commissie gestart en ga ik deze maand mijn eerste verga-
dering bijwonen. Ik heb er erg veel zin in om te helpen bij het organiseren van leuke 
activiteiten voor de kinderen uit onze buurt. 

Tot slot: ik geef de pen door aan Chris Noorman, wonende aan de H. van Swinderen-
straat. 
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VERKEER
Egbert Hiddingstraat, Matthijs Kiersstraat en aangrenzende straten

In verband met het, in mijn ogen, vele verkeer en harde rijden op de 
Egbert Hiddingstraat en Matthijs Kierstraat heb ik met enkele buurtbe-
woners gesproken. Uit deze gesprekken komt naar voren dat zij dezelf-
de mening zijn toebedeeld. 
Het lijkt er veel op dat deze 2 straten worden gebruikt als snelle toe-
gangsweg van en naar de supermarkten en winkels rond het Steenwij-
kerdiep en de binnenstad.
Omdat er in gestaag tempo verjonging plaats vindt in onze wijk en er 
ook een aantal mensen slecht ter been zijn, maak ik mij ernstig zorgen 
over de veiligheid van onze kinderen en ouderen. Tevens zal minder en 
en/of langzamer verkeer een bijdrage leveren aan ons aller wooncom-
fort.
Ik zou dan ook graag de mening van alle bewoners, van deze- en aan-
grenzende straten, willen peilen.
Als inderdaad blijkt dat een meerderheid van de bewoners het verkeer 
als hinder ervaart, gaan we opzoek naar een passende oplossing. Dit 
betekent dus niet het probleem verplaatsen naar een andere straat of 
deel van de wijk!
Een dezer dagen zullen de betreffende bewoners een korte vragenlijst 
toegestuurd krijgen. Mijn verzoek om deze in te vullen. 
Mocht u willen helpen bij dit project dan kunt altijd contact met mij 
opnemen. Vele handen maken licht werk!

Koen Walpoott
Matthijs Kiersstraat 28
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KAARTUITSLAGEN 

Klaverjassen 24 pers
 
1e  Dhr. Beltman   6132 p
2e  Mevr. Pieters   5791 p
3e  Dhr. v.d. Maas   5563 p
4e  Mevr. Schapelhouman  5524 p
5e  Dhr. Beute   5430 p

21 MAART 2014  

Jokeren 9 personen
 
1e  Mevr. Bakker – Mulder      83 p
2e  Mevr. Bos              121 p

Klaveren	24	personen
 
1e   Dhr Schutte   2612 p
2e   Mevr. Onderweegs  5477 p
3e  Mevr. Pieters   5201 p
4e  Mevr Haas   5246 p
5e  Dhr. Hoogma   5099 p
 p.p.  Mevr. Schapelhouman  4382 p

Jokeren	8	personen
 
1e  Mevr. Zoer        255 p
 p.p.  Dhr. Pieters        472 p

Klaverjassen	28	personen
 
1e  Mevr. Ebink   5312 p
2e  Mevr. Schutte   4992 p
3e  Mevr. Haas   4980 p
4e  Mevr  Pieters   4944 p
5e  Dhr. Ebink   4886 p
 p.p.  Dhr. de Bruin   4615 p

Jokeren	7	personen
 
1e  Mevr. Stephanus            37 p
 p.p.  Mevr. Zoer          327 p

Klaverjassen	25	personen
 
1e  Mevr. Madhuizen  4953 p
2e.  Mevr. Ykema   4314 p
3e  Mevr. Van Luinen  4831 p
4e  Dhr. Kipping   4772 p
5e  Dhr. Onderweegs   4768 p
p.p.  Mevr. Haas   4533 p

Jokeren	7	personen
 
1e  Mevr. Stephanus             71 p
 p.p.  Mevr. Smit                456 p

14 MAART 2014  

14 FEBRUARI 2014 

31 JANUARI 2014 
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Klaverjassen 21 personen
 
1e  Mevr. Settels   5474 p
2e  Dhr. Drent   5078 p
3e  Mevr. Ebink   5032 p
4e  Mevr. Schutte   4993 p

Jokeren 9 personen
 
1e  Mevr. Stephanus              150 p
2e  Dhr. Slot              153 p

28 MAART 2014  

Klaverjassen                                                    Jokeren.
1ste     Dhr.      Kipping              5608 p     1ste     Mevr. Bakker-Mulder    105p
2 de     Dhr.      Hoogma            5559 p      2 de     Mevr. Spin                      277p
3 de     Dhr.      Ebink                 4990 p
4 de     Mevr.   Pieters               4910 p

11 APRIL 2014  
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Voor deze avond had het bestuur dhr. Wim Stadman, nauw betrokken bij de 
CVA vereniging, uitgenodigd om iets te vertellen over CVA.
CVA is Cerebro Vasculaire Accident vertaald: ongeluk in de vaten.
In het dagelijks gebruik spreekt men wel van een beroerte. Maar hersenbloe-
ding en herseninfarct is ook een veel gebruikte term . Het is een verstopping 
van een bloedvat of een bloeding van een vat. Beide met gevolg dat de herse-
nen tijdelijk minder zuurstof krijgen en daardoor beschadigen.
In de meeste gevallen, 85 %, betreft het een herseninfarct. (verstopte ader) 
met gevolg een hersenbeschadiging, een niet aangeboren hersenbeschadi-
ging.
Te hoge bloeddruk heeft een verhoogd risico voor het krijgen van een be-
roerte. Maar ook verhoogd cholesterol, overgewicht, diabetes, onvoldoende 
bewegen en roken zijn risicofactoren. 
De gevolgen kunnen ernstig zijn zowel zichtbaar. Denk bijv. aan de manier 
waarop iemand beweegt of spreekt, uitval van ledenmaten, slecht of he-
lemaal niet spreken. Bij onzichtbaar letsel  gaat het o.a. om verandering in 
denken, communicatie storing, gevoelens verandering, geheugenverlies en 
gedragsverandering. Maar ook andere veranderingen komen voor. 
Allemaal zeer vervelende symptomen.  Gelukkig werd het mede dankzij de 
inbreng van twee ervaringsdeskundigen geen enge, ongezellige avond. De 
heer Stadman had meegenomen zijn vrouw, Marga, die ruim 30 jaar geleden 
een CVA heeft gehad en Carmen, een  jonge vrouw van nog geen 40 jaar, die 5 
jaar geleden getroffen werd door een CVA. Vooral Carmen heeft veel van haar 
ervaringen maar vooral over haar frustraties en onvermogen verteld. Ook dat 
ze dankzij goede begeleiding nu weer redelijk kan functioneren. Niet op het 
niveau als voor de ziekte . Ze moet erg veel laten, kan in haar baan niet meer 
functioneren (geen werk meer dus) maar leert steeds weer nieuwe vaardig-
heid aan. Want b.v. naar een bioscoop gaan, is niet vanzelf spreken.  Een boek 
lezen is veel te vermoeiend en zo zijn er veel dingen die niet meer zo vanzelf 
gaan. 
Ze leest tot slot een gedicht voor met de strekking
“Als je iets wilt wat je niet kunt, Dan moet je willen wat je kunt”
Al met al een leerzame avond waarvoor een twintigtal leden naar het
naar het wijkgebouw waren gekomen.

INFO AVOND 18 APRIL 
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Praktijk voor Natuurgeneeskunde.
En Voetsalon “Trudy”.

Kinesiologie. Bloesemtherapie.
Neuro Emotionele Intergratie Therapie.
Hulda Clark Therapie.
Reiki Behandelingen en cursus.
Leer en concentratieproblemen. Dyslexie.
Voedingsanalyse/allergieën.

Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5
8331 KK Steenwijk
onlinezaken@yahoo.com
Behandeling ook s'avonds volgens afspraak
0651383445
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AFSCHEID WETHOUDERS
Op dinsdag 6 mei was de afscheidsreceptie van de wethouders Luc Gre-
ven, Jos van den Nouland, Peter van der Terp en Henk Boxum. Afscheid van 
gezamenlijk 30 jaar wethouderschap en 27 jaar raadslidervaring, zo liet onze 
burgermeester Marja van der Tas ons weten. Heren die we bij gelegenheid in 
de buurt mochten verwelkomen en tevens, als daar reden toe is, direct kun-
nen aanspreken als wijkorgaan. Namens de wijkvereniging heb ik hen bedankt 
voor de samenwerking en succes toegewenst met hun nieuwe uitdagingen. 
Het mag gezegd worden dat de gemeente Steenwijkerland landelijk voorop 
loopt met het luisteren naar en uitvoeren/faciliteren van wensen/opmerkin-
gen van plaatselijk belangen. Iets waar voorgenoemde heren zich voor heb-
ben ingezet.
We gaan met een nieuw wethoudersgezelschap verder. Zonder ervaring maar 
met nieuwe inzichten en ideeen. Voor ons weer de uitdaging om de juiste 
persoon aan te spreken voor lopende dossiers zoals sluipverkeer, kruispunt 
Lidl (reeds aanzet voor gegeven door de heer Van der Nouland zoals hij van-
daag nog zei), herinrichting Steenwijkerdiep etc etc. We zullen maar zeggen 
dat Rome ook niet in 1 dag gebouwd is, en we op de lange adem door moe-
ten gaan.

Albertine de Jonge, voorzitter
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“SHANGHAI” 
CATERING 

Speciaal voor al uw feestjes thuis! Ook voorverenigingen! 
Voor informatie kunt u bellen		(0521)	512176 

Paardemarkt 4 – Steenwijk 
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 Oliehandel     Dolderweg 10 
J.Pit &Zn.           8331LL 
(Compaan – Pit)   Steenwijk   

tel: 0515-577924 
Dieselolie-Petroleum-Gasolie-Smeerolie 
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KLEURPLAAT
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Muziekvereniging T.O.P uit Onna is op zoek naar nieuwe leden. Om mensen uit Steen-
wijk Noord, die ooit een instrument hebben bespeeld, te kunnen bereiken doen we 
bij deze een oproep. 

We repeteren op maandagavond van 19.45 tot 21.45 in het dorpshuis te Onna. 

Voor vragen kunt u mij bellen op 05 21-51 03 29. 
U kunt mij natuurlijk ook mailen klapie@home.nl
 
Met vriendelijke groet,
namens de Muziekvereniging
Klazien Piest

Dit	is	een	advertentie	

OPROEP MUZIEKVERENIGING 
T.O.P. ONNA

KLEINTJES

 Verdrietig om de leegte die door zijn heengaan is ontstaan, maar   
 dankbaar voor zijn liefde en zorg gedurende zijn leven, geven wij 
 kennis van het overlijden van mijn lieve man, onze fijne vader en 
 opa

Peter Kiekebos

28 november 1942 - 31 maart 2014

 Adres:
 Fledderusstraat 13



28

JEU DE BOULES
Vanaf woensdag 21 mei beginnen we weer met de wekelijkse Jeu de Boules avonden 
op onze Jeu de Boulebaan ad Matthijs Kiersstraat 11.
Net voor de Paasen heeft Harm Pieters de banen van `de Jeu de boules` met onkruid 
verdelgingsmiddel bespoten. Toen het onkruid dood was, hebben mannen die zomers 
deelnemen met Jeu de Boules, gezorgd  dat onkruid is verwijdert en de banen schoon 
geveegd, zodat ze  er weer tip top bij liggen.  Met mevrouw Althuis is afgesproken 
dat zij tijdens het spelen weer voor de koffie wil zorgen. Na de feestavond op 16 mei 
gaan we weer beginnen op woensdag 21mei `s avonds om 19.00 uur bij droog weer 
te spelen. 

DAG VAN VERKEERSVEILIGHEID EN MOBILITEIT
ZATERDAG 10 MEI
Veilig Verkeer Nederland afdeling Steenwijkerland wil meer eenduidige verkeersre-
gels in de gemeente. De afdeling hield zaterdag 10 mei samen met de gemeente de 
‘Dag van Verkeer en Mobiliteit’  in en buiten  Rabo Theater De Meenthe. 

‘Het doel is om begrip voor elkaar te krijgen. Iedereen maakt gebruik van de open-
bare weg. Of dat nu lopend is, per scootmobiel, auto of fiets, we moeten samen op 
weg en iedereen wil veilig thuiskomen. 

Het is voor het eerst in 10 jaar dat deze dag is georganiseerd. Het was een veelzijdige 
beurs met een afwisselend programma. Een theaterstuk waarin een rechtszaak na 
een botsing tussen een fietser en een automobilist gespeeld werd, de reactietijd kon 
worden gemeten, autobedrijven met elektrische auto’s en microcars waren aanwezig. 
Er was een verkeersborden speurtocht, een demonstratie van een stuntende BMX-rij-
der, een ongevalsimulator, kinderen mochten brandweermannen helpen om een auto 
open te knippen. De belangstelling was goed te noemen. ‘We hebben hier twee jaar 
over nagedacht. Ook over de datum, rekening houdend met Pasen, Koningsdag, Pink-
steren, Hemelvaartsdag en zo kwamen we uit op 10 mei. Eén zaak hadden we niet 
in de hand en dat is het weer. Dat zat inderdaad tegen en dat was jammer voor de 
buitenactiviteiten, maar de evenementenhal bood uitkomst.’ ‘Prachtig is om te zien 
dat de belangstelling van de jeugdigen groot was. ‘Het doel van deze dag is educatie. 
Hoe kunnen we met z’n allen, en dat zijn heel veel partijen, veiliger op pad.’ 
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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  Dhr. J. Beute – H. v. Swinderenstraat  17        512618
E. Hiddingstraat               Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5  -                       514667
Gedempte Turfhaven     Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91                 321061
H. van Steenwijckstraat  Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11    512047    
H.van Swinderenstraat Mw. J. van Steenbergen –          
   Capellekade 4       0612023044 
H.C. Fledderusstraat Dhr. E. Koelma – H.C. Fledderusstraat 6        510887
Houthaven  Dhr. J. v/d Maas – Houthaven 28        523513       
M. Kiersstraat   Dhr. De Graaf – M. Kiersstraat 21                     514526 
N. ter Maethstraat Mw. K. Gorte – N. ter Maethstraat 7               360677
Neptunus  Mw. R.Lubbinge – Steenwijkerdiep 151          515244
Posseidon               Mw. De Jong – Steenwijkerdiep 132                 852102 
Produktieweg               Dhr. J. Beute – H. v. Swinderenstraat  17        512618 
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot – Steenwijkerdiep 80        519049
Steenwijkerdiep              Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91                  321061										                                  
Tukseweg (t/m brug)  Mw. T. Kuiper - Tukseweg 116                      518529
Tukseweg (vanaf brug) Dhr. J. Beute – H. v. Swinderenstraat  17        512618 
Tuttelstraat               Mw. G. Schutte – Tuttelstraat 6                       517432 
Z. ter Steghestraat Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11     512047         
Buitenleden                Dhr. J. Meinsma – Burg. Reinenstr. 10        512609             
Woldpoort  Mw. Snijder        517822

CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING
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BESTUURSLEDEN
& 

JEUGD - COMMISSIE LEDEN

GEZOCHT!

Bel of mail ons dan eens voor meer 
informatie via  0521- 521988 of via 

email: info@steenwijknoord.nl. 


