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VAN DE BESTUURSTAFEL
Voor mij de eerste bestuurstafel. Wij zijn al een poosje bezig en hebben helaas
afscheid moeten nemen van Henk. Wij willen hem bedanken voor zijn inzet en
blijven genieten van zijn foto’s en vinden het jammer dat bestuur op dit moment
even niet zo goed bij hem past. Dit stelt ons wel voor de uitdaging dat blijven
zoeken naar bestuursleden noodzakelijk is, dus als nog iemand er over denkt laat
het ons weten.
De toeristenstroom naar Giethoorn komt weer op gang wat te merken is aan
de volle bussen, die door onze wijk rijden. We wachten af wat voor plannen de
gemeente heeft met ons station en houden u daarover op de hoogte.
Het trapveldje en ons Torenplantsoen vraagt nog best veel aandacht. We hopen
dat we er op korte termijn weer op een leuke manier van kunnen genieten. We
krijgen toch regelmatig vragen over de staat er van en hoe het daar mee verder
gaat. We zijn in gesprek met de gemeente daar over.
Herinrichting Torenlanden wordt nog steeds hard gewerkt achter de schermen en
wellicht dat u bij verschijnen van deze bestuurstafel ook al dingen ziet gebeuren
in de wijk zelf.
In het Tuttelparkje wordt hard gewerkt voor jullie, maar we zijn ook blij te zien dat
het door jullie gebeurt. Veel inzet van bewoners doet het worden tot iets van ons.
We kunnen niet wachten tot het klaar is en de bloemen en planten groeien en
bloeien. Het ziet er in ieder geval al heel mooi uit!
Mijn complimenten voor de werkgroep Tuttelpark.
Namens het bestuur,
Roland Heerschop
Voorzitter Wijkvereniging Steenwijk Noord
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VAN DE REDACTIE
Beste wijkgenoten,
Voor u ligt weer een nieuwe Wijkinfo. Sinds het verschijnen van de vorige Wijkinfo
is er veel gebeurd in de wijk. Het Tuttelpark nadert zijn voltooiing en terwijl de
winteractiviteiten eindigen starten de zomeractiviteiten weer, zoals het fietsen.
Dit vindt 1 x in de 2 weken plaats, op de oneven week. De constante factor is de
koffieochtend die het hele jaar doorgaat op woensdag. Het blijft een levendige
wijk waar we trots op mogen zijn.
Ook de penningmeester heeft weer een verzoek aan iedereen. U leest het iets
verderop in deze Wijkinfo evenals een aantal verslagen van workshops met leuke
foto’s. En natuurlijk een nieuwe puzzel. Doet u ook een poging?
Wilt u eens een bijdrage leveren of heeft u opmerkingen? Laat het ons weten! Bel
met Maaike via 0521- 513588 of mail naar redactie@steenwijknoord.nl.
We zien uw (re)actie met belangstelling tegemoet.
Veel leesplezier voor nu & een hartelijke groet,
De redactie: Maaike, Francine en Gert Jan

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: 15 juli 2019
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BERICHT VAN ONZE PENNINGMEESTER
Beste leden en donateurs,
In mei willen we de incasso voor de wijkvereniging draaien. Mocht u eind mei
nog geen incasso aan de wijkvereniging hebben ontvangen, maakt u dan s.v.p.
zelf de betaling aan ons over, of betaal aan de contactpersoon van uw straat. Ons
bankrekening nummer staat voorin in de wijkinfo.
Het is gebleken dat diverse leden hun bankrekeningnummer hebben gewijzigd.
Als dat bij u het geval is, wilt u dan een nieuw machtigingsformulier aan mij sturen
of mailen? Deze is op het volgende blad opgenomen.
Penningmeester@steenwijknoord.nl
Bij voorbaat dank.
Met vriendelijke groet,
Martien van Luinen
Penningmeester Wijkvereniging Steenwijk Noord
PS: hiernaast vindt u de machtingskaart, wilt u lid worden? Dan kunt u deze
uitknippen en invullen en inleveren bij uw straatcontactpersoon. Wilt u opzeggen,
dan kan dat natuurlijk ook.
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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:

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:

Handtekening:
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Voor mensen in Nijenstede
en buiten Nijenstede.
Knippen 15 euro voor
verdere prijzen zie website.

Kapsalon Sandra’s Hairfashion
voor jong en oud

Johannes Bogermanstraat 1
Nijenstede Steenwijk
Tel:06-23307487
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www.sandrashairfashion.nl
info@sandrashairfashion.nl

PASTORALE
ingezonden door Geert Hahn
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Accountancy
Fiscale Zaken
Financiële administratie
Salarisadministratie
Bedrijfsadvisering
Bezoekadres
Kornputsingel 48, Steenwijk
Correspondentieadres
Postbus 220, 8330 AE Steenwijk
Telefoon 0521 51 24 93
info@doornbosaccountants.nl

www.doornbosaccountants.nl
28
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DAMESGYMNASTIEKVERENIGING

De Goede Lijstenmaker

Wij hebben een damesvolleybalgroepje van 11 personen, dit wordt echter te klein.
We zijn op zoek naar wat meer deelnemers.

goed in - lijsten

We trainen in school B elke dinsdag van 19.00 tot 20.30 uur. Het
is een gezellige
giclée's
groep. Het gaat om
het plezier niet 6
om de prestatie. Je mag bijvoorbeeld niet
Woldpromenade
posters
smashen. Training8331
wordtJG
verzorgd
door een gediplomeerde trainer. Periode juni,
Steenwijk
juli en augustus is er
De contributie isophangsystemen
€ 130,-. Eerste betaling januari
tel.vakantie.
0521-511247
kunstkaarten
(€ 65,-)
en de tweede betaling in juli (€ 65,-). Een keer
per jaar maken we een
info@degoedelijstenmaker.nl
uitstapje
naar
een
willekeurige
plaats.
En
eens
per
jaar
een
fietstocht. Al met al
www.degoedelijstenmaker.nl
heel gezellig.
Vriendelijke groeten,
Jan Vis
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KAARTUITSLAGEN
Klaverjassen 11-01-2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Dhr. Ebink
2de prijs Dhr. Madhuizen
3de prijs Mw, van Geenen
4de prijs Mw. Ebink

Punten
5476
5314
5147
5118

Klaverjassen 25-01-2019
Plaats:
Naam:
1eprijs
Mw. Brand
2de prijs Dhr. Madhuizen
3de prijs Dhr. Verwey
4de prijs Dhr. Hoogma

Punten
5269
5100
5043
4919

Klaverjassen 01-02-2019
Plaats:
Naam:
1ste prijs Mw. van Luinen
2de prijs Mw. van Egmond
3de prijs Dhr. Madhuizen
4de prijs Dhr. Verwey
5de prijs Mw. Ykema

Punten
5451
5054
5016
5013
5013

Klaverjassen 08-02-2019
Plaats:
Naam:
1eprijs
Mw. van Luinen
2de prijs Mw. Onderweegs
3de prijs Mw. Ykema
4de prijs Dhr.Hoogma
5de prijs Dhr. Steenland

Punten
5484
5356
5219
4991
4919
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Klaverjassen 15-02-2019
Plaats:
Naam:
1eprijs
2de prijs Dhr. Hoogma
3de prijs Mw. van Geenen
4de prijs Mw. Schutte
5de prijs Dhr. Verwey

Punten
5229
5482
5311
5282
5229

Klaverjassen 01-03-2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Mw. Ykema
2de prijs Dhr. van Luinen
3de prijs Mw. van Geenen
4de prijs Mw, Bakker
5de prijs Dhr. Haas

Punten
5351
5275
5079
5024
4934

Klaverjassen 08-03-2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Mw. Brand
2de prijs Dhr. Hahn
3de prijs Mw. van Luinen
4de prijs Mw. Mathuizen
5de prijs Mw. Haas

Punten
5229
5124
5119
5074
5047

Klaverjassen 15-03-2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Mw. Brand
2de prijs Mw. Schutte
3de prijs Mw. Mathuizen
4de prijs Dhr. Schaap
5de prijs Dhr. Hendrikse

Punten
5229
5597
5233
50156
4911
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Klaverjassen 29-03-2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Dhr. Verwey
2de prijs Dhr. Schaap
3de prijs Dhr. Haas
4de prijs Dhr. Hendrikse
5de prijs Mw. Ykema

Punten
5446
5431
5157
5104
4902

Klaverjassen 05-04-2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Mw. Haas
2de prijs Dhr. Hahn
3de prijs Mw. Ebink
4de prijs Dhr. Koelma

Punten
5588
5127
5096
4996

Klaverjassen 12-04-2019
Plaats:
Naam:
1eprijs
Dhr. van Luinen
2de prijs Mw. Pieters
3de prijs Dhr. Hahn
4de prijs Mw. Schutte
5de prijs: Dhr. Schaap.

Punten
5574
5556
5220
5198
5131

Klaverjassen 26-04-2019
Plaats:
Naam:
1eprijs
Mw. Onderweegs
2de prijs Mw. Haas
3de prijs Dhr. Leuken
4de prijs Mw. Schutte
5de prijs: Mw. Mathuizen

Punten
5600
5370
4886
4825
5131

Klaverjassen 03-05-2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Dhr. Hendrikse
2de prijs Mw. Schutte
3de prijs Mw. Orsel
4de prijs Mw. Haas
Wijkinfo STEENWIJK NOORD

Punten
5869
5643
5361
5198
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JOKEREN
Jokeren 11-01 -2019
Plaats:
Naam:
1e prijs Mw. Luchtmeijer

Punten
101

Jokeren 25-01 -2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Mw. Spin

Punten
161

Jokeren 08-02 -2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Mw. Spin
2de prijs Mw.Holterman

Punten
123
220

Jokeren 15-02 -2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Mw. Holterman
2de prijs Mw. Spin

Punten
179
219

Jokeren 01-03 -2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Mw. Holterman
2de prijs Mw.Luchtmeijer

Punten
274
310

Jokeren 08-03-2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Mw. Spin
2de prijs Mw. Jonkers

Punten
209
209

Jokeren 15-03-2019
Plaats:
Naam:
1e prijs Mw. Holterman
2de prijs Mw. de Lange

Punten
131
277
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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

SHANGHAI

voor al
feestjes thuis
of op de zaak!
UWSpeciaal
PARTNER
INuw
HYGIËNE:
ADVISERING
Ook voor uw vereniging!
WERING EN BESTRIJDING
Tevens uw specialist in HOUTWORM
Voor meer informatie of wilt u e.e.a. bespreken met ons,
en BOKTORkom
bestrijding!
gerust langs of bel ons!
Paardemarkt 4- Steenwijk - 0521 512176

Wij zijn een allround gecertificeerd bedrijf
WESPENOVERLAST 24 UUR SERVICE
Tel. 0521 52 10 15 • www.vermincontrol.nl

31
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Jokeren 29-03-2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Mw. Jonker
2de prijs Mw. Spin

Punten
99
132

Jokeren 05-04-2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Mw. Holterman
2de prijs Mw. Luchtmeijer

Punten
186
266

Jokeren 26-04-2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Mw. de Lange
2de prijs Mw. Spin

Punten
102
140

Jokeren 03-05-2019
Plaats:
Naam:
1e prijs
Mw. Jonker

Punten
118
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KLAVERJASSEN EINDSTAND SEIZOEN 2018-2019

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Naam

Gem. score

M.Schutte
Verwey
G. Pieters
H.Hendrikse
W.Hoogma
A. Bakker
H.v.Luinen
H.Madhuizen
E.Koelma
C.Madhuizen
M.v.Luinen
B. Haas
T.v.Egmond
A. Ebink
B. Ebink
N. Haas
J. Ykema
J.Onderweegs
G.schapelhman
A.Brand
J.W.Onderweegs
T. van Leuken
H.Pieters
M.van Geenen
G. Schaap
G.Orsel
G.Hahn

4782,3
4782,1
4633,7
4633,3
4613,4
4610,5
4593,3
4590,3
4588,5
4575,3
4568,3
4561,7
4555,6
4542,5
4537,1
4530,3
4515,1
4500,2
4488
4484,2
4444,1
4443,7
4427,5
4419,7
4417,6
4399,2
4390,1
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JOKEREN EINDSTAND SEIZOEN 2018-2019

1
2
3
4
5
6
7
8

Naam

Gem. score

Mevr. Spin
Mevr. Jonker
Luchtmeijer
Holterman
Mevr.Slot
Mevr. Schaap
Mevr. De Lange
Dhr. Slot

237,13
255,57
269,19
296,76
321
328,43
330,23
334,

19
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andrea

h u i d

&

m a s s a g e

s t u d i o

Van harte
welkom in mijn
studio.

Het zalige niets doen
Reserveer nu
Huid & massage studio
Andrea renshof
0521 750 414
06 29 91 26 57

Voor een bijzondere wellness
ervaring
Groene, duurzame, en resultaatgerichte
behandelingen en cosmeticaproducten.

a.renshof@hotmail.com
www.andrearenshof.nl | Oosterhoek 35, Tuk
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AFSLUITING KAARTSEIZOEN 2018-2019
Vrijdag 12 mei was alweer de laatste kaartavond van dit seizoen. Elke vrijdag avond
was er een goede opkomst. Bij het klaverjassen gemiddeld 6 of 7 tafels (24 - 28
personen.) Bij het jokeren was de spoeling aardig dunner met 6 of 8 personen.
Ik hoop dan ook van harte dat hier een paar kaarters bij komen maar natuurlijk
bent U bij het klaverjassen ook van harte welkom, dus hopen we dat U volgend
seizoen ook van de partij bent. Aan het eind van het kaartseizoen komen de beide
wisselbekers in andere handen. Mevr. Schutte neemt bij het klaverjassen de beker
over van mevr. Bakker met een gemiddelde van 4782 punten per gespeelde avond.
Bij het jokeren gaat de wisselbeker voor 1 jaar naar mevr. Spin met een gemiddelde
van 237 punten die het overneemt van mevr. Holterman.
Bij het afsluiten van deze avond mocht iedereen beginnende bij de 1ste plaats, dan
de 2de plaats enz. enz. een prijsje uitkiezen van de tafel welke allemaal kosteloos
beschikbaar zijn gesteld door dhr. Ruseler, de filiaal manager van onze AH
Prinsenhoven aan de paardenmarkt. Dhr. Ruseler alsnog hartelijk dank hiervoor
namens alle kaarters.
Verder wensen wij jullie allen een goede en gezonde vakantie toe en wij hopen
jullie 13 september weer te ontmoeten op de 1ste kaartavond van het nieuwe
seizoen.

21
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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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PAASEIEREN ZOEKEN 1e PAASDAG
Op een zonovergoten Eerste Paasdag hebben we in
de vroege ochtend de paashaas bereid gevonden om
de eieren voor ons weer te verstoppen. Deze keer bij
School B, vanwege de drukke werkzaamheden rond
het wijkgebouw. Dat had gevolgen voor bijvoorbeeld
de aanwezigheid van het water. Gelukkig konden we
bij een aantal bewoners rondom de school hiervoor
terecht.
Nadat de buitenlucht nog wat meer opgewarmd was,
kwamen de eerste zoekers naar het schoolplein. Wel
48 zoekers wisten School B te vinden en ze zijn druk
aan het zoeken geweest. Dat was soms best pittig!
Ondertussen konden de ouders genieten van een
kopje koffie of thee met een koekje.
Bij iedere leeftijdscategorie is er een winnaar uit de
bus gekomen en hij of zij mocht een mooie chocolade
haas mee naar huis nemen. Daarnaast kreeg
iedereen een zakje paaseitjes mee. Alle chocolade
is gesponsord door Jumbo Bert Vis, hartstikke fijn!!
Wij vonden het een heel gezellige ochtend!
Met vriendelijke groet,
De jeugdcommissie
P.s.
Mocht je rondom School B nog een paasei vinden,
wil je deze dan inleveren bij de wijkvereniging?
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TV + Audio l Inbouwapparatuur

l

Koelen + vriezen l Wassen + drogen

l

Schotel- en antennetechniek

OOSTERHOF
oosterhof@electrowold.nl

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

Voor iedere leeftijd
verrassend veel voordeel en gemak!

Bent u
al lid?

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

www.uwledenvereniging.nl
Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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erdeel van
ond

KOFFIEOCHTENDEN
Elke woensdagochtend is er koffieochtend.
Vaak is er een actueel onderwerp wat besproken wordt en is er een gast in de
vorm van een bedrijf of vereniging, die u wat kan vertellen, informatie geven of
aan wie u vragen kan stellen.
U bent welkom tussen 10.00 en 12.00 uur in ons wijkgebouw aan de Matthijs
Kiersstraat 11.
Iedere laatste koffieochtend van de maand is er een gast aanwezig.
Hij of zij vertelt over een informatief onderwerp en laat dingen zien. U kunt
natuurlijk ook vragen stellen over dit onderwerp.
Woensdag 29 mei
Deze ochtend komen Sandra Storck en Henneke van Beek (neurologie
verpleegkundigen van Zorggroep Oude en Nieuwe land). Zij vertellen over Niet
Aangeboren Hersenletsel, zoals bijvoorbeeld een hersenbloeding.
Deze ochtend bent u welkom vanaf 10.00 uur.
DEZE OCHTEND IS GEHEEL KOSTELOOS EN DE KOFFIE & THEE STAAN VOOR U
KLAAR!
U KOMT TOCH OOK?
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Salon Trudy
Praktijk voor
Natuurlijke geneeswijze
en Pedicure behandelingen
Aan de Lange Baan in Steenwijk vindt u een eigentijdse decoratieve winkel met
een uitgebreid assortiment behang, gordijnen, raamdecoratie, harde en zachte
Vector Bodyscan,
vloeren en buitenzonwering. Alles onder één dak zodat u alle producten qua kleur,
Kinesiologie, Nei
dessin en materiaal perfect op elkaar kunt afstemmen voor een harmonieus geheel.
Neuro
emotionele
therapie,
Bezoek snel
onze winkel en laat
u vrijblijvend inspireren en adviseren!

Reiki

Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5
8331 KK Steenwijk
Tel:0651383445
ook s’avonds
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FIETSEN MET DE WIJKVERENIGING
Ingezonden stukje
Voor de 2e keer ga ik nu dit jaar mee uit
fietsen met Pietje en Lutske.
Er wordt op dinsdagmiddag om 13.30 uur
gestart vanaf het Torennest.
Het blijkt dat de dames heel goed de
fietsroutes in onze mooie omgeving
kennen. Het is een verrassing waar ze
ons heen leiden. Het gaat allemaal in een
ontspannen sfeer. De route en afstand
(ong. 25 km) wordt zo nodig aangepast
afhankelijk van het weer en de individuele
conditie van de deelnemers.
Het weer blijkt in de praktijk meestal
mee te vallen. Wat de dames goed
regelen is een tussenstop bij een
horecagelegenheid. Er is dan gelegenheid
voor een sanitaire stop en in alle rust even
bij te praten. Dit onder het genot van een
consumptie met wat erbij. De rode draad
is dat het leuk is.
Ik doe een volgende keer graag weer mee!
Geert
PS. Het fietsen vindt om de week plaats op dinsdag in de oneven week.
Fietst u ook een keer mee?
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UPDATE TUTTELPARK
Het startsein is gegeven
Goed nieuws! Zoals jullie kunnen zien, zijn de werkzaamheden aan het Tuttelpark
gestart. Daarom is het weer de hoogste tijd voor een update.
Extra geld beschikbaar
Het leek stil rondom het Tuttelpark, maar achter de schermen is en wordt keihard
gewerkt. Een goede voorbereiding is tenslotte het halve werk. Veel tijd en energie
is gestoken in het aanvragen van een provinciale subsidie. En met resultaat! De
provincie Overijssel heeft ons plan met veel enthousiasme ontvangen. Zij dragen
maar liefst € 35.000,- bij aan de realisatie van ons Tuttelpark. Daarmee verdubbeld
het budget en kunnen wij ons volledige plan realiseren. Alle lichten staan nu dus
op groen.
Wat gaan we doen?
De eerste stap was het verwijderen van een deel van het groen. Bomen, struiken
en planten die we niet meer gebruiken werden verwijderd. Ook het hekwerk en
de speeltoestellen werden verwijderd en opgeslagen voor (eventueel) hergebruik.
De oude grond is afgegraven en nieuwe grond is aangebracht. Daarmee creëren
wij een goede en gezonde bodem voor alles wat groeit en bloeit. Daarna werden
de wandelpaden aangelegd. Toen dit klaar was werden de contouren van het park
zichtbaar. Een volgende stap was het planten van het groen. Zodra alle bomen,
struiken en planten in de grond staan, zal de verdere aankleding van ons park
plaatsvinden. Denk hierbij aan bankjes, prullenbakken, keien en speeltoestellen.
De buurtbewoners zijn aan zet
Wat is een mooi park zonder groen? Het Tuttelpark wordt een groene oase met
allerlei soorten planten en bloemen. Een vlinder- en bijenvallei, een bessenhoekje,
een hazelnootbos en een Torenbossie. Ook wij (de inwoners van Steenwijk Noord)
konden ons steentje bijdragen aan de realisatie van ons Tuttelpark
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De jeugd van Steenwijk Noord kiest
Ook spelen is een belangrijk onderdeel van ons plan. Daarom wilden wij de
jongere inwoners van Steenwijk Noord ook betrekken bij ons plan. Zij mochten
kiezen welke speeltoestellen in ons park geplaatst worden.
Planning
We zitten nog even in de rommel, maar jullie geduld wordt beloond. Het is maar
tijdelijk. Als alles volgens planning verloopt, zal het grootste deel van het Tuttelpark
rond half mei 2019 klaar zijn. Er wordt met man en macht gewerkt. Geef de harde
werkers op locatie de ruimte! Natuurlijk wordt alles na afloop netjes opgeruimd.
Meer informatie
Kon je niet bij de informatieavond in december aanwezig zijn? Of wil je nog eens op
je gemak bekijken hoe het Tuttelpark er uit komt te zien? Op de hoek van ’t Torennest
wordt een bord geplaatst met de tekening van ons plan. Heb je nog vragen? Neem
dan gerust contact op met Koen Walpoott (koen@walpoottdienstverlening.nl).
Koen Walpoott
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UITSLAG PUZZEL
De oplossing van de puzzel van de Wijkinfo van februari 2019 vindt u in de laatste
kolom:
								
1 Overblijfsel van een slede
1 Spektakel
20
2 Eigenaar van een wolwinkel
2 Rolstoel
9
3 Paling in de woestijn
3 Vagebond
12
4 Ruimte tussen vloer en bed.
4 Breipatroon
2
5 Hut van een eskimo
5 Kreupelhout
8
6 Oude vrouw in het woud
6 Terechtstaan
11
7 Goed gekozen moment
7 Antilope
13
8 Slechte wandelstok
8 ijshockey
5
9 Zitmeubel in toneelstuk
9 Povlakte
4
10 Bezoek aan marktkoopman
10 Valstrik
16
11 Niet willen zitten
11 Bosbes
6
12 Vereniging met onduidelijkheden
12 Motregen
17
13 Tegen stander in de wandelsport
13 Bestuur
7
14 Nog geen 100 gram
14 Sandaal
3
15 Iets over het oor weten
15 Oordeelkundig
15
16 Gevallen haarlint
16 Kraamvisite
10
17 Een neerslag van vlinders
17 Per ongeluk
22
18 Portemonnee niet openen
18 Arrestant
1
19 Pedicure zonder werk
19 Volhouden
18
20 Een skilift met dikke dame
20 Voetzoeker
19
21 Een jonge dame om te stelen
21 Onderonsje
14
22 Als men op het perron 20 euro vindt 22 Schaakstuk
21
Laura Huisman, jij hebt dit keer gewonnen! Gefeliciteerd met de prijs! Hij komt zo
spoedig mogelijk je kant op!
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PUZZEL: ZOEKEN MAAR
Nederlandse plaatsnamen
Voorbeeld:
Geld voor kadootjes had ik niet meer, zodat ik maar naar ST.NICOLAASGA
1

Ik mocht het vuil niet meer in de Rijn storten,
vandaar dat ik het naar de ………..
2 De burgermeester zou een boom planten,
maar het gat liet hij door zijn ….
3 Er is een varken te water geraakt, ik denk, dat
de eigenaar nu naar zijn …..
4 Ik spring nooit in de buurt van tuinen , zei de
parachutist, want ik ben bang dat ik in de …….
Of ………
5 We hadden Els niet uitgenodigd, maar dacht
je dat het …..
6 Toen in de herberg een hevige vechtpartij
had plaats gevonden , vond de waardin bij
thuiskomst een ……
7 Toen de klei opwas kon men gelukkig nog een
hele tijd met …….
8 Een koekoek vroeg zich af, waar zal ik nu mijn
…..
9 Zo,n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik
denk dat ik een ….
10 De meeste herten lagen rustig te slapen in het
gras. Ik zag maar een …..
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11 Ik houd alleen maar van zomers , vandaar dat
ik voor de ….
12 Ik schaak slecht , maar weet ook dat ik nog ….
13 Door de harde wind hadden veel fruittelers ….
14 Ik dacht hij komt nog lang niet , maat plotseling
was …
15 De bal loeide naar het doel, de kieper sprong
en …..
16 De lucht leek vol kleine vliegtuigjes , maar het
waren …..
17 Mijn kleine zusje moest weer overgeven , oh
, oh, wat …
18 Rita plukte een kers en stopte die in ….
19 Het leek of Jan erg scheef liep, maar hij liep …
20 Aan deze oude lol is niet veel te beleven, geef
mij maar ……
21 Ze hoeft slechts even in de zon te liggen en …
Stuur de antwoorden 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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THEMA-AVOND
WORKSHOP VOORJAARSBLOEMSTUK
Op vrijdagavond 12 april 2019
was het dan zover, de workshop
voorjaarsbloemstuk
maken!
De
dames, Lyanne en Marla van Sorelle
Bloem& Kado, kwamen deze avond de
workshop geven.
We hadden keuze uit twee leuke
creaties en na een korte uitleg konden
we helemaal los gaan! En na een
gezellige avond ging iedereen naar
huis met een prachtig mooi bloemstuk,
kortom een geslaagde avond!
Groetjes,
Marsha, Lucie & Heleen

CONTACTPERSONEN GEVONDEN
Contactpersoon Steenwijkerdiep + ged. Turfhaven
Voor het Steenwijkerdiep (oneven kant) + Gedempte Turfhaven hebben wij Lutske
Bongers gevonden. Dank u wel hiervoor!
Contactpersoon Tuttelstraat
Voor de Tuttelstraat hebben wij Elvera Lok gevonden als nieuw contactpersoon.
Dank je wel hiervoor!
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ONTWIKKELINGEN LIDL
Op 29 maart jl. zijn de direct omwonenden, van supermarkt de Lidl, uitgenodigd
om de tijdelijke uitbreidingsplannen in te zien en om de mogelijke definitieve
uitbreidingplannen te bekijken.
Ook het bestuur van de wijkvereniging was aanwezig en hebben die middag
verschillende reacties waargenomen. Dit was voor het bestuur aanleiding om
Wethouder Harmsma uit te nodigen om een gesprek aan te gaan met de direct
omwonenden die zich zorgen maken om hun woongenot en/ of hun wensen
kenbaar willen maken. Dit heeft, in eerste instantie, geleid tot een gesprek tussen
uw bestuur en de gemeente.
Dit heeft geresulteerd in het feit dat de projectmanager van de gemeente, de heer
Kloosterman, elke bewoner, die direct te maken krijgen met deze ontwikkelingen,
een brief krijgt waarin wordt uitgelegd hoe de procedure is/wordt en wat de
mogelijkheden zijn om daar opmerkingen/ wensen en/of bezwaren tegen te
maken.
Ook is er de mogelijkheid dat u met hem kan bellen als u vragen heeft. Wij raden
u, als bestuur, wel aan om opmerkingen/wensen/bezwaren gezamenlijk op te
pakken.
Het bestuur
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DANS WORKSHOP
MET DANIQUE LOS

Wat een ontzettend gave middag was het!
Hele enthousiaste kinderen stonden te popelen om te mogen beginnen. De wat
jongere kinderen renden zich wat warm door het gebouw en de wat oudere
kinderen keken vol bewondering naar Danique, de dansjuf, die zich aan het warm
dansen is.
Danique vraagt of ze moet beginnen met de moeilijke of de makkelijke choreografie.
We besluiten meteen maar met de moeilijke te beginnen. En dat was geen slechte
keus! De kinderen pakten ontzettend snel de pasjes op en dansten zo met de
meiden van Danique mee. Het liedje “danstaal” viel bij de kinderen ook erg in de
smaak. Danique was erg onder de indruk van het niveau van de kinderen.
Wat leuk om te horen!!
Helemaal onder de indruk was iedereen toen de meiden van Danique een
dansvoorstelling gaven. Met open mond en muisstil werd er naar de meiden
gekeken.
De workshop werd afgesloten met een dansmemory. Een grappig spel waar duo’s
zelf een danspasje moesten verzinnen. Twee meisjes op de gang, die na terugkomst
in de zaal moesten raden welke duo’s bij elkaar hoorden.
Er is ontzettend enthousiast gedanst. Er werd heel serieus meegedaan. Maar er is
ook ontzettend veel gelachen en gek gedaan. De twee uur vlogen om.
Het was een heerlijke middag.
Namens de jeugdcommissie,
Ingrid Oosterhof
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WIJKAGENDA
Vanaf vrijdag 13 september starten de Kaart- en bingoavonden weer. In september
komt er een nieuwe Wijkinfo uit, waarin alle nieuwe data vermeld staan.

JEUGDAGENDA

Meer informatie over de andere (jeugd)activiteiten volgt snel!
15 juni
26 oktober
01 november
21 december

Goochelaar
Bowlen
Thema avond: Whiskyproeverij
Schaatsen

*De agenda is onder voorbehoud van wijzigingen
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EEN MOEDERDAGGEDICHT: EEN GOUDEN HART
Men zegt dat goud de aarde regeert
een oorzaak is van al het kwaad,
maar er is ook een gouden schat
waarop die zin niet slaat
Een schat waardoor het dor bestaan,
der armste worden verrijkt.
Ofschoon bij velen pas te laat,
de grote waarde blijkt.
Een hart van goud,
met enkel tere snaren.
Een hart van goud
vol liefde en vol smart,
dat alles kan verklaren
Zo’n hart apart
dat is het moederhart.
Een vrouw die zwijgend lijden kan
en iedere fout vergeeft.
Die, wat haar ook wordt aangedaan,
steeds naar verzoening streeft
en alle zorgen tart.
Heeft wanneer het haar kinderen geldt
een zeer bijzonder hart.
Een moeder is een hulp en steun,
een ware bron van vreugd.
Die zich oprecht in het geluk
van haar kinderen verheugt.
En als ze eenzaam achterblijft,
dan voelt ze geen gemis
haar hart zal bij de kinderen zijn,
omdat ze moeder is.
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Delia Gaal - Pit
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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
Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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CONTACTPERSONEN WIJKVERENIGING
Straat
B. ten Broeckestraat
Burg. Reinenstraat
Capellekade
Capellestraat
Dolderweg
E. Hiddingstraat
Gedempte Turfhaven
H. van Steenwijckstraat
H. van Swinderenstraat
H.C. Fledderusstraat
Houthaven
M. Kiersstraat
N. ter Maethstraat
Neptunus
Poseidon
Produktieweg
Stationsbuurt
Steenwijkerdiep (even)
Steenwijkerdiep
Tukseweg (t/m brug)
Tukseweg (vanaf brug)
Tuttelstraat
Z. ter Steghestraat

Contactpersoon
Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5
Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5
Mw. Slot - Capellekade 2
Mw. Slot - Capellekade 2
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5
Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117
Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven 38
Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4
Dhr. E. Koelma - H.C. Fledderusstraat 6
Dhr. J. v/d Maas - Houthaven 28
De heren Harry en Harm - M.Kiersstraat 19
Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13
Mw. A. Brand - Steenwijkerdiep 143
Mw. A. Spin - Woldpoort 45
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Mw. P. Meekhof - W. de Zwijgerstraat 25
Dhr. Elschot - Steenwijkerdiep 80
Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117
Mw. T. Kuiper - Tukseweg 116
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Mw. E. Lok - Tuttelstraat 11
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
516634
512047
0612023044
510887
523513
851019
511914
580697
512324
524774
851036
519049
516634
518529
524774
854173
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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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

