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VAN DE REDACTIE
Voor u ligt weer een nieuwe Wijkinfo. Het is weer gelukt om een naar ons
zeggen gevuld boekje te maken.
Afgelopen februari is onze secretaris afgetreden. We danken haar nogmaals voor
de vele werkzaamheden die zij heeft verricht in de jaren dat zij in het bestuur
deelnam. Wij wensen haar en haar man veel gezondheid en wijsheid toe. Ook
goed nieuws: we hebben een nieuw algemeen bestuurslid: Gerlof Schaap. Op
bladzijde 26 stelt hij zichzelf aan u voor. Op moment dat de proefdruk van deze
Wijkinfo al bij de drukker is vernemen wij het leuke nieuws dat nieuw bestuurslid
Gerlof verkozen is tot nieuwe secretaris van het bestuur. Hartstikke fijn!
Onze nieuwe redactiecollega Francine heeft in haar gezin een dochter erbij
mogen verwelkomen, zie bladzijde 9 voor de geboorteaankondiging.
We hebben gelukkig even van het zomerweer mogen proeven en hopen dat
dit snel weer het geval zal zijn. Daarom een zomers plaatje op de voorkant,
wederom gemaakt door onze fotograaf Henk de Nekker. Dank je wel daarvoor
Henk!
Tot zover ons bericht van de redactie. Wilt u eens een bijdrage leveren
of heeft u opmerkingen? Dat kan. Bel met Maaike via 0521- 513588
of mail naar redactie@steenwijknoord.nl. We horen het graag!
Veel leesplezier voor nu, hartelijke groet,
De redactie:
Herman, Marieke, Francine 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: 30 juni 2018
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Halverwege februari hebben we onze ledenvergadering weer gehad.
Samen met een groot aantal leden hebben we het afgelopen jaar weer
besproken. Het was de laatste vergadering voor Elly van der Maas als secretaris
van onze vereniging. Elly was een waardevolle secretaris van ons bestuur en we
zullen haar gaan missen!
Gelukkig hebben we er ook een nieuw bestuurslid bij, Gerlof Schaap. Verderop in
de Wijkinfo stelt hij zichzelf aan u voor.
Per saldo blijft het aantal bestuursleden echter gelijk. Dit betekent dat we nog
steeds op zoek zijn naar uitbreiding van het bestuur.
Vele handen maken licht werk, op dit moment is het echter roeien met de
riemen die we hebben. Zeker nu onze voorzitter Albertine de Jonge wegens
omstandigheden zich tijdelijk heeft teruggetrokken.
Mocht iemand zich geroepen voelen, meld je dan bij het bestuur en woon eens
een vergadering bij om te kijken of het iets voor je is.
Het bestuur Wijkvereniging Steenwijk Noord
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MEEDENKMIDDAG TUTTELPARK
Op 26 mei 2018 van 16:00 uur tot 19:00 uur is er inloop in het Torennest. Doel
van de inloop is om bewoners van de wijk Steenwijk-Noord mee te laten denken
over de inrichting van het Tuttelpark. Op de dag zelf zal er een vooropgezet idee
klaarliggen. Bewoners krijgen ruim voldoende de gelegenheid om feedback te
leveren.
Houd de brievenbus in de gaten voor de definitieve uitnodiging d.m.v. een huisaan-huis folder.
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Koen Walpoott,
Matthijs Kiersstraat 28.
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BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER
Beste leden en donateurs,
In mei wil ik weer de incasso voor de contributie 2018 draaien.
Willen de mensen welke geen volmacht hebben afgegeven zelf voor mei de
contributie overmaken? Ons bankrekeningnummer staat voor in deze Wijkinfo.
Willen de mensen welke een volmacht hebben gegeven, maar in de tussen
liggende tijd van bank zijn gewisseld, een nieuwe volmacht afgeven? We drukken
de volmacht op een volgende pagina af.
Bij voorbaat dank!
Hartelijke groet,
Martien van Luinen
Penningmeester Wijkvereniging Steenwijk Noord
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Wat fijn dat u lid wilt worden van onze wijkvereniging! Hiervoor zijn we u zeer
dankbaar!

MACHTIGINGSKAART
Ondergetekende wil lid worden van Wijkvereniging Steenwijk Noord en verleent
hierbij tot wederopzegging machtiging aan:
Wijkvereniging Steenwijk Noord
om van zijn/haar bankrekening bedragen voor contributie/donatie af te schrijven.
Bankrekeningnummer
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling van de Rabobank.
Datum:

Handtekening:

Contributie € 12.- / Donateursbijdrage minimaal € 7.-

INTREKKEN MACHTIGINGSKAART
Ondergetekende zegt hierdoor het lidmaatschap op en trekt hierdoor de
machtiging in afgegeven aan:
Wijkvereniging Steenwijk Noord
Bankrekeningnummer
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Datum:
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Handtekening:
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FAMILIEBERICHTEN
Op 6 maart geboren
		Jolie Boschma,
Dochter en zusje van
Sybren, Francine en Fedde Boschma.

Namens het bestuur en redactie van harte gefeliciteerd met deze komst van jullie
kleine dametje!

UITNODIGING
Hierbij nodigt WIJKVERENIGING STEENWIJK NOORD u uit voor
een gezellig samenzijn onder het genot van een lopend buffet met een drankje
op 7 september aanstaande als opening van het nieuwe seizoen.
Dit doen we bij de Chinees Shanghai aan de paardenmarkt vanaf 17.00 uur
De kosten hiervan zijn 10 euro per persoon
Opgave en betaling door invulling van onderstaande strook met het geld in een
enveloppe te deponeren in de Harmen van Swinderenstraat 3 (fam. Hoogma)
voor 1 augustus 2018
(Maximaal 75 personen en Vol =Vol)

Dhr./Mevr.

komt met

personen

Adres:
Dit strookje inleveren bij: Harmen van Swinderenstraat 3
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DRINGENDE OPROEP!
In de vorige Wijkinfo hebben we ook een oproep geplaatst om bestuursleden
voor de wijkvereniging te werven. Helaas is hier geen respons opgekomen.
Nogmaals een DRINGENDE OPROEP om ons bestuur te versterken. Als er niet
op korte termijn een bestuurslid bijkomt dan zijn wij genoodzaakt om zaken niet
meer aan te nemen of zelfs stil te gaan zetten. Het gevolg is dat het bestaan van
onze vereniging in het geding komt!
Op de ledenvergadering in februari 2018 zal onze zeer gewaardeerde secretaris
Elly van der Maas aftreden. Met haar vertrek blijven we met vier bestuursleden
over, waarvan de penningmeester zich alleen, maar zeer goed, met de penningen
bezighoudt en de 3 overige alle andere bestuurszaken moeten gaan doen.
U kunt contact opnemen met het bestuur. Zie de gegevens voorin de Wijkinfo,
voor opgave en vragen.
Albertine de Jonge
Voorzitter
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KAARTSEIZOEN

KAARTSEIZOEN
Datum:
Klaverjassen

1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:
Datum:
Klaverjassen
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:
Datum:
Klaverjassen
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:
Datum:
Klaverjassen
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:

26-1-2018

punten:

Hr. Peereboom
Mevr. Scapelhouman
Mevr. Settels
Dhr. Onderweegs
Dhr. Van Luinen
2-2-2018

5406
5141
5075
4953
4928

punten:

Dhr. De Bruin
Mevr. Haas
Dhr. Koelma
Mevr. Onderweegs
Dhr. Hoogma
9-2-2018

5437
5427
5125
4911
4880

punten:

Dhr. Schaap
Mevr. Van Geenen
Mevr. Schutte
Mevr van Luinen
Mevr. Pieters
2-3-2018

5344
5143
4921
4841
4804

punten:

Dhr. Pieters
Mevr. Van Luinen
Mevr. Scutte
Mevr. Mathuizen

5505
5009
4858
4751

Jokeren
Mevr. Holterman

Jokeren
Mevr. Lugtmeyer
Mevr. Spin

Jokeren
Mevr. Jonker
Mevr. Holterman

Jokeren
Mevr.Jonker

punten:
28

punten:
31
39

punten:
33
40

punten:
33
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Datum:
Klaverjassen
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:
Datum:
Klaverjassen
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:
Datum:
Klaverjassen
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:
5e prijs:
Datum:
Klaverjassen
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
4e prijs:

9-3-2018

punten:

Dhr. Schaap
Dhr. Hahn
Mevr. Van Geenen
Dhr. Mathuizen
Mevr. Ykema
16-3-2018

5332
5230
5222
5127
5034

punten:

Dhr. Schaap
Mevr. Van Egmond
Mevr. Bakker
Dhr. Ebink
Mevr. Ebink
30-3-2018

5417
5396
5376
5356
5126

punten:

Mevr. Bakker
Dhr. Drent
Dhr. Hoogma
Dhr. Schaap
Dhr. Koelma
6-4-2018

5277
5248
5026
4953
4945

punten:

Dhr. Onderweegs
Dhr. Hoogma
Mevr, Lubbinge
Dhr. Koelma

5734
5402
5243
4953

12
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Jokeren
Mevr.Jonker
Mevr. De Lange

Jokeren
Mevr. Jonker
Mevr. Lugtmeyer

Jokeren
Mevr. Jonker
Mevr. Holterman

Jokeren
Mevr. Holterman
Mevr. Ykema

punten:
34
35

punten:
21
38

punten:
25
27

punten:
18
26

PAASEIEREN ZOEKEN ZONDAG 1 APRIL
Zondag 1 april was het zo ver! Onze
jaarlijkse paasactiviteit (het was geen
grap!).
Dat was ook wel te zien aan de
opkomst. Er waren maar liefst ca. 60
kinderen aanwezig. De paashaas had
goed zijn best gedaan om alle eieren
te verstoppen en om 11 uur konden
alle kinderen opzoek naar de eieren.
Ondertussen konden alle papa’s,
mama’s, opa’s en oma’s genieten van
een lekker kopje koffie of thee met
wat lekkers.
Het duurde maar eventjes en de
eerste kinderen kwamen al terug
met hun gevonden eieren. Er werd zelfs nog een ei van vorig jaar gevonden!
Per leeftijdscategorie was er een mooie en lekkere prijs en alle andere kinderen
gingen uiteraard ook niet met lege handen naar huis. En dit allemaal namens de
Jumbo die ons weer heeft gesponsord met alle lekkernijen.
Wij kijken terug op een leuke ochtend! Tot volgend jaar.
Namens de jeugdcommissie
Sanne
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FAMILIEBERICHTEN VERVOLG
Niet onverwachts maar wel veel te vroeg is op 18 maart overleden:

JOHANNES JAN KIPPING
In de leeftijd van 66 jaar.

Wij condoleren Jantje, de kinderen en familie met dit grote verlies.
Onderstaande een ingezonden reactie van Jantje Kipping:
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor het meeleven tijdens het ziek
zijn van mijn man, Jan en na zijn overlijden. Het is ongelofelijk zoveel mensen er
hebben meegeleefd; in de eerste plaats met Jan, maar ook met mij in welke vorm
dan ook. De vele kaarten, telefoontjes, bloemen en bezoekjes. Het is goed om te
weten dat hij niet alleen voor ons, maar ook voor andere veel heeft betekend.
Het is voor mij daarom onmogelijk een ieder persoonlijk te bedanken, dus doe ik
het via deze weg. Nogmaals hartelijk bedankt voor jullie warme belangstelling en
blijken van medeleven.
Hartelijke groeten,
Jantje Kipping

Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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De Goede Lijstenmaker
goed
goed in
in -- lijsten
lijsten
giclée's
giclée's
posters
posters
ophangsystemen
ophangsystemen
kunstkaarten
kunstkaarten

Woldpromenade
Woldpromenade 66
8331
8331 JG
JG Steenwijk
Steenwijk
tel.
0521-511247
tel. 0521-511247
info@degoedelijstenmaker.nl
info@degoedelijstenmaker.nl
www.degoedelijstenmaker.nl
www.degoedelijstenmaker.nl
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VERSLAG MANNEN BIERPROEFAVOND
Iets voor achten kwamen de mannen én een enkele dame binnen in het
wijkgebouw. Het enthousiasme straalde er bij iedereen van af. Leuk!
Bert, van slijterij “Bij Bert” had samen met de (jeugd)commissie alles klaargezet.
Bert heette iedereen welkom. De avond kon beginnen. Bert vertelde eerst over
het product “bier” en hoe het wordt gemaakt, waar het vandaan komt en wat
de ingrediënten zijn. Hij had ook enkele potjes met ingrediënten mee o.a. gerst
en hop. Iedereen mocht dat even ruiken en voelen. Vervolgens werd er een kort
filmpje getoond over hoe bier wordt gemaakt. Nadat we een leuke theorieles
hebben gehad werd het eerste biertje geopend en kon het proeven beginnen.
We begonnen met een Texels biertje. Deze viel bij iedereen goed in de smaak.
Ingrid en Sanne (van de jeugdcommissie) zorgden ervoor dat er bij elk biertje
een heerlijk hapje genuttigd kon worden. Dankzij onze visboer Robert Kuiper
konden we ook genieten van een heerlijk stukje haring met ui. Nogmaals heel erg
bedankt voor deze spontane en heerlijke verrassing!
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Bij elk biertje wat er geproefd werd, legde Bert precies
uit wat voor soort bier het was en wat de kenmerken
ervan waren. Er konden ook vragen gesteld worden,
wat af en toe ook zeker gedaan werd. In totaal hebben
we acht biertjes geproefd. Texels bier, Barbar, St
Feuillien, G. Carolus, Mooie Nel, de Koninck, Kasteel en
de Rochefort. Hele uiteenlopende biertjes waarvan de
ene beter wel iets beter in de smaak viel dan de ander.
Gelukkig vond iedereen de meeste biertjes erg lekker.
Er hing echt een hele leuke sfeer de hele avond! Iedereen genoot enorm van de
biertjes, de hapjes, de gezelligheid en de leuke verhalen van Bert.
Nadat iedereen op het eind ook nog een heerlijke gehaktbal had gekregen,
was de avond afgelopen. Spontaan hielpen veel mensen mee met opruimen.
Bedankt!
Wij als jeugdcommissie hebben enorm genoten van de leuke opkomst en het
enthousiasme van iedereen! Wij vinden dit zeker voor herhaling vatbaar!
Natuurlijk “Bij Bert” enorm bedankt voor het verzorgen van deze avond. Je hebt
er echt een feestje van gemaakt!
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Speciaal voor al uw feestjes thuis of op de zaak!

OPROEP CONTACTPERSONEN
Voor het Steenwijkerdiep (oneven kant) + Gedempte Turfhaven zoeken wij
een nieuw contactpersoon wegens verhuizing van de huidige.
Graag opgeven via bestuur@steenwijknoord.nl
OPROEP CONTACTPERSOON TUTTELSTRAAT
Ook voor de Tuttelstraat zoeken wij een nieuw contactpersoon.
Graag opgeven of voor vragen, bestuur@steenwijknoord.nl

UITSLAG PUZZEL WI
De oplossing van de puzzel van de Wijkinfo van januari 2018 is:
fotomontage
Dit keer hebben we een hele jonge winnares, namelijk Tessa Oosterhof van
7 jaar! Ze heeft zelf de puzzel opgelost, vertelde haar mama! Hoe knap is dat!
Van harte gefeliciteerd, Tessa! Je ontvangt binnenkort je prijsje!
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Machinefabriek Bos
Steenwijk
Loodsen en hallen
Stalen trappen
Balkonhekken
Sierhekken
Smeedwerk

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

IJZERSTERK
IN STAALWERK

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

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

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

31
Vermin Control.indd 1

19

23-04-2010 16:03:02

Wijkinfo STEENWIJK NOORD

TERUGBLIK OP HET VERENIGINGSJAAR 2017
2017 het jaar waarin de wijkvereniging 30 jaar bestaat.
Bestuur
In het verenigingsjaar 2017 was de bestuur samenstelling als volgt:
Voorzitter: Albertine de Jonge
Secretaris: Elly van der Maas
Penningmeester: Martien van Luinen
Vicevoorzitter en Bestuurslid algemene zaken: Lesley van de Zweerde
Bestuurslid belangen: Lefert Roo.
Leden
Onze vereniging telt momenteel 230 leden. Het aantal huishoudens is ca. 750.
De ledenadministratie wordt verzorgd door Kees Nagelhout.
Vergaderingen
De ledenvergadering was op vrijdag 3 maart waarbij het bestuur 30 leden kon
begroeten. Het bestuur vergaderde elke tweede dinsdag en m.i.v. september elke
tweede maandag van de maand.
Nieuwjaarsinstuif
Op zaterdag 7 januari zijn we het nieuwe jaar gestart met de Nieuwjaars
inloopmiddag. Gekozen is voor dezelfde opzet als vorig jaar. Een ongedwongen
samenzijn om elkaar te ontmoeten en elkaar de beste wensen voor te doen.
Jammer dat het weer niet erg meewerkte. Er lag ineens een pak sneeuw. Toch
heeft het bestuur een 30- tal mensen de hand kunnen schudden. Onder het
genot van kopje koffie, hapje en een drankje was er de mogelijkheid om mee
te doen met een quiz n.l. van een cryptische afbeelding een woord maken.
Afsluitend een lekkere kop soep met ‘n broodje.
Contactpersonen
De wijkcontactpersonen zijn voor het bestuur de oren en ogen in de Wijk.
Daarnaast bezorgen ze bij de leden onze Wijk Info. Op het ogenblik zijn er
slechtss15 personen actief. In drie wijken is een vacature, die helaas nog niet
ingevuld is. De fam. Haas zorgt elke keer weer dat het juiste aantal boekjes bij de
juiste contactpersoon wordt afgeleverd.
Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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Redactie en website
De samenstelling van de redactie heeft Maaike Jansen, onze steun en toeverlaat,
veel hoofdbrekens gekost en is nog steeds een probleem. Momenteel bestaat het
team uit Maaike Jansen, dhr. van Dijk en Marieke de Jong. Helaas zijn de laatste
twee leden door omstandigheden niet full-time beschikbaar. Een en ander had
tot gevolg dat we minder boekjes maar wel meer flyers hebben uitgegeven.
Hendrik de Nekker is nog steeds verantwoordelijk voor de mooie omslagfoto.
Natuurlijk blijft het belangrijk dat er kopie door de leden aangeleverd wordt.
Het rondbrengen van de boekjes naar de wijkcontact personen werd tot eind
dit jaar verzorgt door Nico en Bea Haas. Helaas hebben ze af moeten melden.
Gelukkig heeft het bestuur een vervanger gevonden. Eddy Koelma neemt het
stokje over. Arjan Kroon, de beheerder van de website, zorgt dat de site actueel
blijft.
Belangenbehartiging
Het afgelopen jaar bestond de groep uit: Roland Heerschop, Anjo Geluk, Piet
Brinksma, Lefert Roo en Sebastiaan Brand. Zij houden onze wijk leefbaar door
kritisch naar allerlei zaken te kijken en zo nodig te reageren naar de bevoegde
instanties.
Het Torenplantsoen krijgt steeds meer invulling en is er een samenwerking met
de RSG tot stand gekomen, zodat b.v. het onderhoud niet alleen door ons hoeft
worden uitgevoerd.
Het blijft knokken om de overlast van De Meenthe binnen de perken te houden.
Verder is er de enorme klus t.a.v. Herinrichting Torenlanden die nog lang niet
geklaard is. Spelen en Groen in de Capellestraat is een project waar samen met
de bewoners aan wordt gewerkt.
Zo is ook Eigenwijks van start gegaan. Dit is een samenwerking van een breed
scala van organisaties die actief zijn in onze wijk. Van zorginstanties tot wijkagent
en van mantelzorgnetwerk tot Noorderboog, maar ook de school en supermarkt
horen hierbij. Ze presenteren zich in een rubriek in de Wijkinfo, maar ook op de
”Inloopkoffie-ochtend” op de woensdag.
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Jeugdcommissie
Samenstelling was in 2017: Marsha Roo, Karin Schrotenboer, Margerita KroonSteffens, Sanne van der Linde en Ingrid Oosterhof.
De commissie heeft het volgende georganiseerd voor de jeugd: schaatsen in
Thialf, workshop chocolade maken, paaseieren zoeken, kinderbingo, bowlen en
een kerstknutsel maken. Activiteiten die allemaal zeer goed bezocht werden door
de jeugd.
Activiteiten
Info avonden
Vrijdag 21 april: Workshop chocolade maken. Hiervoor was een team van
Sjocolade.nl uit Meppel naar het Torennest gekomen. ‘s Middags is er met de
jeugd gewerkt en ’s avonds met de volwassenen. Behalve chocolade versieren en
inpakken hebben de 25 dames genoten van het lekkers en ging iedereen met zijn
zelfgemaakte creatie huiswaarts.
Vrijdag 10 november: Verkeersregels. Dhr. Dick Slot uit Hasselt heeft namens
Veilig Verkeer Nederland afd. Steenwijkerland de 20 aanwezige leden
‘bijgespijkerd’ op het gebied van verkeersregels, borden e.d. Aan de hand van
vragen, voorbeelden en situatiebeelden werd de huidige kennis gepeild en waar
nodig bijgewerkt. Al met al een leerzame en gezellige avond.
Vrijdag 26 mei was het jaarlijkse gezellige slotfeest voor de leden in “het
Torennest. Zoals we gewend zijn, was het puik verzorgd. Een lekker kopje koffie/
thee met wat lekkers, een bijzonder smakelijk buffet met een lekker drankje
maakte het een oergezellige avond. De muzikale omlijsting werd verzorgd door
dhr. Ebbeling met zijn keyboard.
Kaarten en bingo
Vanaf september tot begin mei wordt er op de vrijdagavond iedere maand drie
keer gekaard, (jokeren en klaverjassen), en 1 keer bingo gespeeld.
Vrijdag 19 mei was de prijsuitreiking van het kaarten. De wisselbeker voor het
jokeren was voor mevr. Bakker-Mulder. Bij het klaverjassen ging de beker naar
dhr. Kipping.
Koffieochtend
Elke woensdagmorgen van september tot april van 10.00 tot 11.00 uur is er
koffie-ochtend. Nieuw is dat op elke laatste woensdagochtend van de maand een
Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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‘Inloop’ gehouden wordt van 10.00 tot 11.30 uur. Er zijn dan mensen aanwezig
om vragen rondom zorg en welzijn, maar ook over mantelzorg en dagbesteding
te beantwoorden. Vooral deze ‘Inloop’ bevalt prima.
Buitenactiviteiten
Vanaf mei tot eind augustus worden de buitenactiviteiten gehouden.
Jeu de Boules: op de woensdagavonden. Helaas is de baan in 2017 niet gebruikt.
Te weinig animo om te spelen.
Fietsen: op de dinsdagmiddag. De tochten waren weer een groot succes. Jammer
dat de dames, die dit steeds georganiseerd hebben in 2018 het stokje willen
overdragen. Wie neemt dit op zich?
Allen, die de bovenstaande activiteiten verzorgd hebben en alles in goede banen
hebben geleid, hartelijk dank hiervoor.
Namens het bestuur
Elly van der Maas
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EVEN VOORSTELLEN...
Ik zal mij even voorstellen aan u als nieuw
bestuurslid: Gerlof Schaap.
Ik ben geboren in Kalenberg op 17 juni 1952
als nummer 3 van de 11 kinderen, die mijn
vader en moeder op deze wereld hebben
gezet. Na de lagere school in ons dorp ben ik
naar de LTS in Steenwijk gegaan, waar ik heb
gekozen iets in metaal te gaan doen.
Na eerst een jaar bij de Fa. Gebroeders Bos
aan het Steenwijkerdiep te hebben gewerkt. Daarna ben ik naar Amsterdam
gegaan om bij de Amsterdamse Droogdok Maatschappij een opleiding te volgen
tot scheepsbouwer.
In 1974 ben ik heel iets ander gaan doen. Ik ben bij Natuurmonumenten
gaan werken als molenaar en natuurbeschermer in het Naardermeer.
Toen ben ik in het huis naast de Molen (de Onrust) in Muiderberg gaan
wonen. Daar heb ik een speciale baggerzuiger gebouwd om het daar bijna
dichtgeslibte delen van het Naardermeer weer open en vaarbaar te maken.
Na een jaar kreeg ik verkering met een buurmeisje, die later mijn lieve vrouw is
geworden en zij draag de naam Petronella (Nel). Daar wij ook samen in bed lagen
en niet alleen sliepen, hebben wij 3 leuke kinderen gekregen.
Na heel veel leuke jaren kregen wij enkele tegenslagen te verwerken
waarbij onze schoonzoon dacht dat hij beter af was om uit het leven te
stappen en bijna 2 jaar later is onze oudste zoon verongelukt door een
verkeersongeval. Ook ben ik opa geworden van een kleindochter Laura.
Samen trekken wij graag eropuit in diverse landen, waar de voorkeur gaat naar
Noorwegen en omgeving.
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Na het overlijden van mijn moeder kwam het idee om naar Steenwijk te
verhuizen. Sinds 12 april 2017 zijn wij het huis aan de Burg H.G. Reinenstraat 25
gaan verbouwen om het aan onze wensen te voldoen.
Doordat Nel naar het buurthuis is gegaan, zijn wij lid geworden bij onze
wijkvereniging. Ik ben eerst naar klaverjasavond gegaan om te kijken of dit wat
voor mij is en ja daar ga ik met plezier naar toe! Gelukkig voor de wijkvereniging
zijn daar ook mensen die zeggen dat er wat moet gebeuren om het bestuur te
versterken. Na een goed gesprek ben ik een keer bij een bestuursvergadering
geweest. Daar bleek dat er echt een groot probleem is na het vertrek van Elly van
der Maas (secretaris). Toen heb ik mij maar opgegeven als bestuurslid.
Verder hoop ik samen met onze andere bestuursleden onze wijkvereniging, die
vele activiteiten beheert, in stand te houden en uit te breiden. Maar dat kan
alleen als wij hulp krijgen van onze leden en donateurs.
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Salon
Salon Trudy
Trudy
Praktijk
voor
Praktijk voor
Natuurlijke geneeswijze
geneeswijze
Natuurlijke
en Pedicure behandelingen
en Pedicure behandelingen
Vector Bodyscan,

Kinesiologie, Nei
Vector
Bodyscan,
Neuro emotionele therapie,
Kinesiologie,
Nei
Reiki
Neuro emotionele therapie,
Reiki
Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5
8331 KK Steenwijk
Tel:0651383445
ook s’avonds

Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5
8331 KK
23Steenwijk
Tel:0651383445
ook sʼavonds
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PUZZEL

ABDIJ
ALLE
BABYDOLL
BLEU
BORG
DELEN
DOELMATIG
DOUANEBEAMBTE

DROM
ERNA
FORMALITEITEN
FOTOALBUM
HOBO
JULIA
KASTE
KATERN

KOER
KWAB
LANDERIJ
MALTA
ONTBOSSING
OORSPRONKELIJK
OVERHEERSEN
PAUK

RUPS
TALK
TERP
UITHOLLING
UITVRETER
VIOOL
WAARDEREN
ZOUTZUUR

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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HERHAALDE OPROEP FIETSEN
OPROEP
We willen graag een oproep plaatsen voor het volgende fietsseizoen. Wij hebben
nu een aantal jaren deze tocht op dinsdagmiddag georganiseerd. Nu willen we
graag het stokje overgeven aan een ander.
Dus wie wil of wie wil samen met iemand anders voor de dinsdagmiddagen de
fietstochten organiseren?
Bel voor meer vragen, meer informatie of aanmelden
met Hermien of Grietje: 51 20 47

VAN “RSOB” NAAR “STICHTING
SENIORENPLATFORM STEENWIJKERLAND”
Eind 2017 heeft het algemeen bestuur namens de samenwerkende
seniorenorganisaties RSOB een aantal besluiten genomen, die ertoe
moeten leiden dat het bereik van onze dienstverlening aan de senioren
in Steenwijkerland wordt vergroot. Een belangrijke factor hierbij is dat de
aansturing en financiering van de zorg per 1 januari 2015 van de Rijksoverheid
zijn gedecentraliseerd naar de gemeenten, die hiermee verantwoordelijk zijn
geworden voor de uitvoering in het kader van de AWBZ en de WMO.
Deze ontwikkeling heeft ook grote effecten voor de individuele oudere. Vooral
omdat het betreffende budget tegelijkertijd sterk is teruggebracht. De eigen
verantwoordelijkheid van de burger wordt belangrijker en de mensen worden
geacht meer beroep te doen op de hun omgeving.
Participeren en samenwerken zijn de mantra’s van nu. Om te participeren in
de samenleving hebben kwetsbare mensen een goed sociaal netwerk in hun
omgeving nodig en voldoende financiën.
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Vooral senioren op hogere leeftijd, met een lagere sociaal – economische status
en een kwetsbare gezondheid, lopen risico en hebben hulp van anderen nodig.
Als ondersteuner van senioren hebben de samenwerkende seniorenorganisaties
met hun vrijwillige en daardoor goedkope dienstverlening, hierbij een belangrijke
taak. Dit is met name belangrijk, omdat deze transitie van zorg, wonen en
mobiliteit voor kwetsbare senioren veel risico met zich meebrengt.
Overwegende dat de communicatie van de RSOB (Regionale Samenwerkende
Ouderen Bonden) met de bovengenoemde doelgroep liep via het persoonlijk
lidmaatschap van een van de oudere organisatie zoals bijvoorbeeld ANBO,
Nieuw Elan en KBO-PCOB en anderen, niet alle ouderen bereikt worden,
waardoor er een grijs gebied bleef bestaan, en gemakkelijk tot verwarring leidt.
Reden om per 31 december 2017 het RSOB op te heffen en te komen tot het per
1 januari oprichten van de “Stichting Seniorenplatform Steenwijkerland”, met als
doelgroep: “ALLE SENIOREN VAN STEENWIJKERLAND”
Namens de Stichting Seniorenplatform Steenwijkerland,
Michiel van der Pol. Tel: 0521 515288.
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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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JAARVERSLAG 2017
Wat is Belangen Steenwijk Noord en wat doet zij?
Belangen behartigt de wijkbelangen en is een onderdeel van de wijkvereniging,
belangen verzorgt de belangen van alle wijkbewoners voor zover dit in
haar vermogen ligt. Hieronder vallen zaken als infrastructuur, bouwzaken,
verkeersklachten en overlast die wordt ervaren door wijkbewoners. Tevens
verzorgt belangen de communicatie met de gemeente over al deze genoemde
punten.
Enkele voorbeelden van het begeleiden van processen zijn: verbetering
Tukseweg, renovatie riolering Torenlanden, bebouwing aan het begin van de
Mathijs Kiersstraat en op locatie “Gouden Engel”, realisatie Toren Plantsoen,
volkstuintjes bij school B en wijktuinen voor belanghebbende wijkbewoners.
Belangen werft ook de vrijwilligers, die helpen bij het planten en onderhoud van
het Toren Plantsoen.
Indien van toepassing vindt overleg plaats met de bij het proces betrokken
ambtenaren van de gemeente, raadsleden en wethouders. Denk hierbij aan
overleg over de overlast van de houtshredder en bio-centrale op industrieterrein
Hooilanden/Dolderweg, deze overlast kan zicht uitten als geluids- stank- en
stofoverlast. Belangen zorgt mede voor het indienen van zienswijzen en
bezwaarschriften in het kader van bebouwing, behuizing en overlast.
De leden van de wijkvereniging vinden over dit alles nadere informatie in de WI
en bij algemene zaken info via flyer.
Belangen Steenwijk Noord
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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
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erdeel van
ond

PERSBERICHT
Beste mensen,
U heeft allen onlangs kennis kunnen nemen van onderstaand persbericht:
De gemeente heeft met de firma Hellinga in Steenwijk afgesproken om het
opgeslagen afvalhout op het terrein van dit bedrijf permanent te verwijderen.
Zowel de ondernemer, de omwonenden en de gemeente vinden de huidige opslag
van het afvalhout een onwenselijke situatie. Wethouder Douwe Oosterveen
”Op het betreffende perceel ligt een grote voorraad afvalhout. In de periode
september 2016 tot april 2017 heeft de firma Hellinga een houtshredder
gebruikt om dit afvalhout te verwerken. Dat leverde destijds een aantal
handhavingsverzoeken op van omwonenden. Op last van een dwangsom heeft
Hellinga de houtshredder direct stilgelegd”. Het college heeft besloten geen
permanente omgevingsvergunning voor de houtshredder op het perceel toe te
staan. Douwe Oosterveen “De voorraad afvalhout moet echter wel verwijderd
worden. Dat maken we op uit gesprekken met zowel omwonenden als met
de ondernemer. Om het afvalhout verantwoord en met zo weinig mogelijk
overlast voor de omgeving, af te kunnen voeren, hebben wij een tijdelijke
omgevingsvergunning verleend voor een houtshredder.”. De houtshredder mag in
werking zijn in de periode van 29 januari tot en met 9 maart 2018 en uitsluitend
op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur. De omwonenden zijn hierover
geïnformeerd door de gemeente.
In eerste instantie waren we door de mededeling van de wethouder op
zaterdagochtend 27 januari aan ons niet ontevreden. Echter, maandag 29 januari
namen wij echter kennis van de verleende tijdelijke vergunning.
De mededelingen aan ons, het persbericht en het artikel in de Steenwijkerland
verschillen totaal met de voorwaarden in de verleende tijdelijke vergunning. Het
blijkt dat er wel keurige procedurele en inhoudelijke overwegingen zijn en dat
er voorschriften, tekeningen en adviezen zijn. Echter, in de vergunning is geen
deadline betreffende afvoer hout. Na 9 maart mag zelfs weer houtafval worden
aangevoerd. Het is ook mogelijk een nieuwe tijdelijke vergunning te verlenen.
Tussentijdse informatie-uitwisseling met de gemeente maken duidelijk dat de
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verleende tijdelijke vergunning inderdaad in tegenspraak is met de door u eerder
verstrekte informatie en persbericht en perspublicatie. U zult begrijpen, dat wij
nu wel bezwaar maken tegen deze tijdelijke reguliere vergunning.
Samengevat: De bestuursrechter heeft verzoek tot shredderen afgewezen.
Shredderen past niet in bestemmingsplan en een vergunning daartoe is niet
verleenbaar. Gedogen vanaf september 2016 kon dus ook niet. Een tijdelijke
vergunning is redelijk bizar (beloning voor willens en wetens wet overtreden).
Het gemeentebestuur heeft onzorgvuldig gehandeld bij handhaven, gedogen en
tijdelijke vergunningverlening. Het gemeentebestuur blijft illegale opslag zonder
verdere motivatie gedogen, terwijl ongecontroleerd hout shredderen in alle
gevallen ook onder milieu categorie 4 niet is toegestaan. Het gemeentebestuur
heeft in persbericht en informatie naar ons en het publiek onzorgvuldig
gehandeld. Kortom, wij maken bezwaar tegen de verleende tijdelijke
omgevingsvergunning op 26 januari voor de locatie Dolderweg 21 te Steenwijk.
P. Brinksma, P. de Jong, J. Houwer, M. Menger,
E. Ockels en D. v.d. Wedden.
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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
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WIJKAGENDA 2017 – 2018
20 april
27 april
11 mei
18 mei
Na de zomer:
14-sep
21-sep
28-sep
5-okt
12-okt
19-okt
26-okt
2-nov
9-nov
16-nov
23-nov
30-nov
7-dec
14-dec
21-dec
28-dec
**5 januari**

bingo
kaarten
kaarten
bingo

19.30
19.15
19.15
19.30

bingo
kaarten
kaarten
bingo

kaarten
Bingo
kaarten
kaarten
kaarten
Bingo
kaarten
Info avond
kaarten
Bingo
kaarten
kaarten
kaarten
Bingo
kaarten
kaarten
Nieuwjaarsinstuif

JEUGDAGENDA + JEUGDCOMISSIE
16 mei
23 juni
05 oktober
24 november

Knutselmiddag – INFO volgt op flyer!
Vossenjacht
Kindermiddag / Vrouwenavond
Bowlen
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CONTACTPERSONEN WIJKVERENIGING
Straat
Contactpersoon
B. ten Broeckestraat
Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5
Burg. Reinenstraat
Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5
Capellekade
Mw. Slot – Capellekade 2
Capellestraat
Mw. Slot – Capellekade 2
Dolderweg
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
E. Hiddingstraat
Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5
Gedempte Turfhaven
VACATURE
H. van Steenwijckstraat Mw. Holterman - Trinks – Prinsenhoven 38
H. van Swinderenstraat Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4
H.C. Fledderusstraat
Dhr. E. Koelma – H.C. Fledderusstraat 6
Houthaven
Dhr. J. v/d Maas – Houthaven 28
M. Kiersstraat
De heren Harry en Harm - M.Kiersstraat 19
N. ter Maethstraat
Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13
Neptunus
Mw. R.Lubbinge – Steenwijkerdiep 151
Poseidon
Mw. A. Spin - Woldpoort 45
Produktieweg
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Stationsbuurt
Mw. Spreen – Krimweg 2
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot – Steenwijkerdiep 80
Steenwijkerdiep
VACATURE
Tukseweg (t/m brug)
Mw. T. Kuiper – Tukseweg 116
Tukseweg (vanaf brug) Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Tuttelstraat
VACATURE
Z. ter Steghestraat
Mw. Holterman - Trinks – Prinsenhoven 38
Buitenleden+Nijenstede Dhr. J. Meinsma – Burg. Reinenstr. 10
Woldpoort
Mw. A. Snijder - Woldpoort 11

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

Alarmnummers:
Brandweer/ Ambulance/ Politie........................................................................112
Géén spoed, wel politie......................................................................... 0900-8844
Centrale Huisartsenpost Meppel....................................................0900-112 0 112
Apotheker buiten openingsuren....................................................... 0521-518111
Servicelijn Gemeente....................................................................0800- 8 650 650
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Het full-service
grafisch bedrijf
van Steenwijk
Alles onder één dak!
Kwaliteit, snelheid, service,
betrokkenheid en creativiteit.

PRINT

|

DRUKKERIJ

Woldmeentherand 3

|

|

SIGN/BELETTERING

8332 JE Steenwijk
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(0521) 52 44 55 | www.bijzonderdruk.nl

