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Het adres voor:

Barbecue
Koud-warm buffetten
Hapjes
Maaltijden bezorgdienst
Verhuur van feestbenodigdheden
Partycatering

Elke vrijdag is onze winkel aan de lange
baan 3 in Steenwijk geopend
Lange Baan 3-50 8331 LW Steenwijk
Tel: 0521-512858 info@jlcatering.nl

www.jlcatering.nl
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VAN DE REDACTIE
Beste wijkbewoners,
Een nieuw gezicht.
Ik zal mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Sytske Oosterhof, 37 jaar. Sinds
2 jaar woon ik met heel veel plezier, samen met mijn man Bas en kat Poema aan
het Steenwijkerdiep. Ik ben aangeschoven bij de redactie van de Wijkinfo, naast
GertJan, zodat Maaike een stapje terug kan doen.
Deze keer ligt er een dikke Wijkinfo op de mat. Over een paar weken staat de
Algemene Leden Vergadering op de agenda. In deze Wijkinfo vinden jullie de
agenda voor de vergadering en notulen van vorig jaar.
Heel fijn om te zien/lezen is, dat de eerste activiteiten weer hebben plaats gevonden
nadat dit een paar jaar niet mocht/kon om de wel bekende reden. Ook staan er
voor de zomer nog een paar leuke activiteiten gepland. Onder andere een Grote
Feestavond op 18 juni, meer informatie vinden jullie verderop in deze Wijkinfo.
Ook zijn de wekelijkse kaartavonden en koffieochtenden de maandelijkse bingo en
spelletjesavonden weer begonnen. En natuurlijk vinden jullie ook de vertrouwde
puzzel terug in deze Wijkinfo.
Kortom, het leven is terug in de brouwerij, of te wel, Steenwijk Noord.
Voor nu wensen wij u veel leesplezier!
Een hartelijke groet,
De redactie: GertJan, Maaike en Sytske
Heeft u ook een bijdrage voor onze Wijkinfo? Deze graag even mailen of een briefje
sturen naar onderstaande adressen. We zien deze graag tegemoet.

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:
Sytske Oosterhof, Steenwijkerdiep 33
Kopijsluiting volgende Wijkinfo: 31 augustus 2022
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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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Speciaal voor al uw feestjes thuis of op de zaak!
Ook voor uw vereniging!

VAN DE BESTUURSTAFEL
Activiteiten/evenementen
We hebben de coronaperikelen achter ons gelaten en zijn weer volop aan de slag
met allerlei activiteiten, plannen en overleggen.
De Themagroep heeft weer mooie activiteiten en/of evenementen op het
programma staan. Het Kaarten en de Bingo is ook weer opgestart. Aangezien
de familie Luinen is gestopt met de organisatie van de Bingo hebben twee
bestuursleden de bingo, na de corona, opgepakt maar dit is geen structurele
oplossing. Wij zoeken dus twee vrijwilligers die dit na de zomervakantie op zich
willen nemen. Nieuw is onze spelletjesavond georganiseerd door Fred Drenth.
Fred heeft allerlei spelletjes bij zich maar je kunt ook een eigen spel meenemen.
Zeker de moeite waard om elke tweede woensdag van de maand eens mee te
doen. De meeste activiteiten worden georganiseerd in het clubgebouw “het
Torennest” U kunt alle activiteiten, data, plaats en kosten ook raadplegen op www.
steenwijknoord.nl
Overleg gemeente Steenwijkerland
De fysieke contacten en overleggen met de gemeente zijn er ook weer. Het is nu
even wachten op een nieuwe formatie tussen partijen. Daarna de installatie van
nieuwe of al bekende wethouders. Wij hebben twee keer per jaar een gesprek
met 1 of 2 collegeleden van de gemeente Steenwijkerland over allerlei zaken die
spelen in onze wijk.
Station
Wij nemen, met twee bestuursleden, deel aan een externe werkgroep Stations
ontwikkeling. Er heeft een overleg plaatsgevonden op 3 maart 2022. Bij dit
overleg waren o.a. aanwezig samen met de Gemeente, Pro-rail, NS, de Meenthe,
de Bibliotheek, Steenwijk Vestingstad en omwonende over de ontwikkelingen
m.b.t. het station. Boes en Koek hebben een presentatie gehouden en hebben
hun impressieschetsen toegelicht. Er waren veel vragen, opmerkingen en zorgen
vanuit de werkgroep. Vooral zorgen over veiligheid, verkeersoverlast, parkeren
en de mogelijke toestroom extra reizigers bij meer woningbouw in Steenwijk/
Steenwijkerland. Alle opmerkingen zijn genoteerd en wij wachten weer af tot een
volgend overleg. Als er meer duidelijkheid is over de plannen laten wij u dat weer
weten middels een wijkinfo en/of flyer.
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Tuttelpark
In de vorige wijkinfo heeft een oproep gestaan voor vrijwilligers m.b.t. het
onderhoud van het Tuttelpark. Er heeft zich helaas niemand aangemeld en
dus gaat de gemeente het onderhoud weer van de wijkbewoners overnemen.
Binnenkort gaat de gemeente ter plekke kijken wat haalbaar is voor de gemeente
qua onderhoud en beheer. Dit leidt mogelijk tot bepaalde aanpassingen in het
groen (minder ‘luxe’, minder soorten etc.). Het beheer en onderhoud zullen zij
wegzetten bij de NoordWestGroep.
Bestuur
Ons bestuurslid Sebastiaan Brand heeft te kennen gegeven te willen stoppen met
zijn bestuursfunctie voor onze vereniging vanwege drukke werkzaamheden. Wij
zullen helaas afscheid van hem nemen tijdens de ALV op 3 juni 2022
Wij zoeken dan ook naar een nieuw bestuurslid m.i.v. 3 juni 2022. Meldt u aan
bij secretaris@steenwijknoord.nl
Persoonlijk bericht van de voorzitter
Ik wil graag, op deze manier, iedereen bedanken voor zijn blijk van medeleven bij
het overlijden van mijn moeder. Het is fijn te merken dat mensen meeleven met
een dergelijk verlies.
Algemene ledenvergadering
In deze wijkinfo vindt u ook de agenda voor de ALV van 3 juni 2022. Er staat 1
agendapunt op waarvan u de stukken krijgt op de avond zelf. Het is een korte
memo die gaat over deelname aan activiteiten leden/ niet leden, de kosten etc.
Wij zijn allemaal vrijwilligers en het is niet mogelijk om dit in deze wijkinfo al mee
te sturen.
Bertine Kuperus
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FOTOAVOND
25 maart jongstleden werd er in
het Torennest een fotoavond van
oud Steenwijkerdiep door Co Orsel
gepresenteerd. Er waren in totaal
zo`n 20 mensen aanwezig die
genoten hebben van de soms zeer
oude foto`s uit het archief van Co.

VAN DE PENNINGMEESTER
In de maand mei gaan wij de incasso doen voor de contributie over 2022. Alvorens
de lijst met automatische incasso naar de bank te sturen ga ik samen met de
ledenadministratie het ledenbestand nog nalopen om dubbele afschrijvingen
te voorkomen. De afgelopen maand hebben zich ook een aantal nieuwe leden
aangemeld, waarvan wij de machtigingskaart nog niet hebben ontvangen. Als u lid
bent of zich onlangs als nieuw lid hebt opgegeven en nog niet een machtingskaart
heeft afgegeven dan kunt u de contributie over 2022 ad. € 12,00 overmaken op
bankrekening NL50 RABO 0322 0264 82 t.n.v. Wijkvereniging Steenwijk Noord. Het
is natuurlijk niet verplicht een machtigingskaart af te geven, maar het bespaart
ons wel wat administratief werk.
Ook is vorig jaar van een aantal personen de incasso geweigerd, voornamelijk
omdat het bankrekeningnummer is opgeheven. Er volgt dan een terugboeking
van de bank met mededeling “Rek. Nummer gesloten” of “Rek. Nummer onjuist”.
Dus hierbij het vriendelijk verzoek dat, als u van bank bent veranderd, uw
nieuwe bankrekeningnummer aan ons door te geven, via: ledenadministratie@
steenwijknoord.nl
Met vriendelijk groet, Piet Busscher
Penningmeester Wijkvereniging Steenwijk Noord
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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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ALV 3 JUNI 2022
Het bestuur van de wijkvereniging Steenwijk-Noord nodigt u uit voor de
ledenvergadering die op: 3 juni 2022 aanvang 19.30 uur gehouden wordt in ‘t
Torennest.
AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
3 juni 2022 aanvang 19.30
In ’t Torennest
Matthijs Kiersstraat 11
8331 KN Steenwijk
1. Opening.
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 24 september 2021 ( Alie Mulder )
3. Bespreken van de financiële jaarrekening 2021
(Piet Busscher )
4. Bespreken bevindingen/rapport kascommissie.
5. Goedkeuren jaarrekening 2021 en dechargeren bestuur.
6. Benoemen nieuwe kascommissieleden.
7. Bespreken financiële begroting 2022 / 2023.
(Piet Busscher)
8. Pauze.
9. Ontwikkelingen rondom Steenwijkerdiep (12-4-2022)
(Bertine Kuperus)
10. Torenplantsoen en Tuttelpark.
(Sebastiaan Brand)
11. Terugblik 2021.
12. Aftreden Sebastiaan Brand.
13. Vrijwilligers voor Bingo.
(Bertine Kuperus)
14. Zienswijze beleid qua kosten leden en niet leden.
(Bertine Kuperus)
Een korte memo hierover wordt tijdens de vergadering uitgereikt.
15. W.v.t.k.
Uitleg activiteiten
16. Afsluiting.

11
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Rooster van aftreden bestuursleden
Alle bestuursleden worden door de leden benoemd voor een periode van 3 jaar.
Op alfabetische volgorde rooster van aftreden van het huidige bestuur.
Lutske Bongers
Sebastiaan Brand
Piet Busscher
Bertine Kuperus
Alie Mulder
Lefert Roo
Aly Steenbergen

Alg bestuurslid/plv penningmeester
Plv Voorzitter
Penningmeester
Voorzitter
Secretaris
Alg bestuurslid
Alg Bestuurslid

2021- 2024
2020- 2023
2021- 2024
2020- 2023
2021- 2024
2020- 2023
2021- 2024

Zoals u ziet is er met ingang van 2023 dringend behoefte aan bestuursleden.
De voorgaande zin is al achterhaald want Sebastiaan Brand heeft aangegeven dit
jaar na de ALV te stoppen als bestuurslid. Daarom doen wij nu een dringende
oproep aan de leden om bestuurslid te worden !!
Sebastiaan Brand is vice voorzitter. De functie van vicevoorzitter behelst feitelijk
alleen maar het vervangen de voorzitter indien deze om een of andere reden niet
aanwezig kan zijn.
Op dit moment is de stationsbuurt nog niet vertegenwoordigd in ons bestuur dus
een nieuw bestuurslid vanuit die buurt is dan ook zeer welkom.
Kandidaat bestuursleden kunnen zich voor de ALV op 3 juni aanmelden bij
secretariaat van de wijkvereniging.secretaris@steenwijknoord.nl

Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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JAARVERSLAG 2021
Omdat het jaar 2021 ook nog onder de Corona maatregelen en besmettingen
gebukt ging is het een kort jaarverslag.
Het bestuur heeft de vergaderingen deels online en wanneer het verantwoord
was in ‘t Torennest gehouden. In totaal heeft het bestuur 11 keer vergaderd.
In juli was er een presentatie van de voorlopige plannen voor het te vernieuwen en
inrichten van het Steenwijker Diep. Hiervoor was het bestuur van de wijkvereniging
uitgenodigd. Bertine Kuperus (voorzitter) en Alie Mulder (secretaris) zijn hier als
afgevaardigden heen geweest.
Onze voorzitter Bertine Kuperus heeft op uitnodiging van de SLOS op 14 augustus
een interview over onze wijkvereniging gegeven.
Op 10 september was er een gezellige avond voor de vrijwilligers.
Er was ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over de diverse activiteiten.
De avond werd met een hapje en een drankje afgesloten.
De ALV is dit jaar op 24 september gehouden in totaal waren er 28 leden aanwezig.
Op 11 oktober is een gedeelte van het bestuur tijdens de fractievergaderingen,
bij de partijen langs geweest om onze bezorgdheid omtrent de ontwikkelingen
en toekomstige verkeersproblemen bij de nieuwe Lidl, appartementen, terrein
Gouden Engel, verplaatsing Aldi enz. uit te leggen.
Er is op 13 oktober, in het Torennest, het jaarlijkse overleg met de gemeente
geweest.
Met vriendelijke groet
Secretaris wijkvereniging Steenwijk Noord
Alie Mulder
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___________________________________________

_________________________________________

Loodsen en hallen

Draai en freeswerk

Stalen trappen

Machinebouw

Balkonhekken

Onderhoud en reparatie

Sierhekken

Leverancier van boegschroeven

Smeedwerk

Reparatie van boegschroeven
Diverse scheepsreparaties

IJZERSTERK IN STAALWERK

Ti-Jo Constructie

Machinefabriek Bos

Lange Baan 5, 8331 LW Steenwijk

Lange Baan 5A , 8331 LW Steenwijk

Tel. 0521 – 514 678

Tel. 0521 - 321 700
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NOTULEN ALV 24-9-2021
Aanwezige bestuursleden.
B. Kuperus - voorzitter
Piet Busscher - penningmeester
S. Brand - vice voorzitter
A. Mulder - secretaris
L. Roo - algemeen bestuurslid
L. Bongers - algemeen bestuurslid
A. Steenbergen - algemeen bestuurslid
Er waren 28 leden aanwezig.
1. Opening
Bertine Kuperus opent de ALV en heet iedereen van harte welkom.
Als extra agenda punt wordt toegevoegd: vaccinatiebewijs.
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 28 februari 2020
Er komt uit de zaal wederom de vraag over de hoogte van een heg bij een woning
W. de Zwijgerstraat/ Tromp Meesterstraat.
Deze vraag gaan wij voorleggen tijdens het overleg met de gemeente op 13
oktober. Notulen goedgekeurd met dank aan Piet Busscher.
3. Bespreken van de financiële jaarrekening 2020 (Martien van Luinen)
Martien van Luinen neemt het financieel verslag van 2020 door en kan het jaar
met positief saldo afsluiten.
4. Bespreken bevindingen/rapport kascommissie
Dhr. Keizer doet verslag van de kascontrole en concludeert dat de kas in orde is.
5. Goedkeuren jaarrekening 2020 en dechargeren bestuur (Voorz. Kascommissie)
De jaarrekening is goedgekeurd.
6. Benoemen nieuwe kascommissieleden.
Dhr. R. Keizer en H. de Nekker zijn gekozen als kascommissie leden voor 2021.
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l

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
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7. Officieel afscheid Roland Heerschop en Martien van Luinen.
Met een vriendelijk woord van dank voor hun inzit voor de wijkvereniging wordt er
afscheid genomen van Martien van Luinen en Roland Heerschop. Voor beide heren
was er iets onder de kurk. Martien mocht het persoonlijk in ontvangst nemen en
voor Roland werd het aan zijn vrouw overhandigd.
8. Bevestiging/ voorstellen nieuwe bestuursleden/wijziging functie
Piet Busscher, Penningmeester
Alie Mulder als Secretaris
Lutske Bongers als Algemeen Bestuurslid/plv Penningmeester
Aly Steenbergen als algemeen bestuurslid
De aanwezige leden gaan met bovenstaande benoemingen akkoord.
9. Bespreken financiële begroting 2022
Piet Busscher laat de financiële begroting zien.
Uit de zaal komen reacties hierop en er wordt besloten dat het budget voor de
feestavond van € 900,00 naar € 1500,00 gaat.
10. Terugblik 2020.
De diverse verslagen zijn te vinden in de Wijkinfo van februari 2021.
Tuttelpark. De financiën rondom het Tuttelpark zijn afgerond, er kan nu nagedacht
worden over aanschaf nieuwe attributen als de financiën dit toelaten.
Misschien dat Raboclub Support hieraan kan bijdragen.
Uit de zaal komt de tip dat een beweegtoestel voor ouderen wel een goede
aanvulling zo zijn. Maar er moet goed gekeken worden of het nut heeft en gebruikt
zou gaan worden was een volgende opmerking.
Touwslagerij. Er is een budget van €15000,00 voor de touwslagerij maar de
plaatsing en het beheer hiervan blijft moeilijk. In eerste instantie was de bedoeling
dat deze bij Nijenstede geplaatst werd maar om allerlei redenen is dit niet
doorgegaan. Momenteel is een werkgroep waarin Sebastiaan Brand en Cobi Storm
plaats hebben druk bezig om te kijken waar het wel kan, er komt een gesprek met
de kwartiermaker (Mw. Alberts) van de gemeente om te kijken of de touwslagerij
bij/ achter de oudheidskamer/kermismuseum geplaats kan worden. In dat geval
zal het geld ook weer teruggaan naar de gemeente.
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11. WBTR
Bertine Kuperus legt uit wat de WBTR inhoudt en dat er met 3 bestuursleden de
statuten doorgenomen gaan worden. “De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen
(WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te
verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen
en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur,
onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en
andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken
zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan
velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden
met elkaar te bespreken en vast te leggen”.
12. Na de pauze hervat Bertine Kuperus de vergadering.
Ze doet een voorstel om voor de volgende ALV de wijkagent en de Korpschef uit te
nodigen dan kan de overlast die ervaren wordt gelijk benoemd worden en kan er
na een oplossing gekeken worden.
13. Ontwikkelingen Steenwijker Diep
Bertine Kuperus vertelt over de plannen van de gemeente omtrent de
veranderingen die gaan komen en dat 2 afgevaardigden van de wijkvereniging op
uitnodiging van de gemeente bij een presentatie in het gemeentehuis geweest zij.
Op 11 oktober gaat een gedeelte van het bestuur bij de fracties langs om tijdens
hun vergadering onze zorgen kenbaar te maken en dat er goed over nagedacht
moet worden voordat er met het raadsvoorstel wordt ingestemd.
Hierop volgt een hele discussie en worden allerlei zienswijze naar voren gebracht.
Er zijn verschillende ideeën geopperd, deze nemen we mee naar het fractiebezoek
en overleg met de gemeente.
14. Corona vaccinatie
Dit is het ingebrachte agenda punt. Ook hierover brandt een heftige discussie los,
de één is voor en de ander tegen controle van vaccinatie bewijs. De aanwezige
vrijwilligers geven aan dat zij vinden dat mensen gevaccineerd moeten zijn om
deel te nemen aan een activiteit. Uiteindelijk wordt besloten d.m.v. een schriftelijk,
anonieme stemming de aanwezige leden zich uit te laten spreken. Het resultaat is
dat 24 personen voor controle vaccinatiebewijs zijn en 4 tegen.
Secretaris, A.Mulder
Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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PROJECT ‘ROTONDETUIN’
Subsidie ‘inwonersinitiatieven zijn
goud waard’
Sinds september 2020 zijn Foeke
Hofstra en Marijke Bijzitter bezig
om de rotonde (kruising Willem
de Zwijgerstraat en de Krimweg)
een groener uiterlijk te geven.
Via de subsidie van de gemeente
is dit uiteindelijk gelukt. Ook
Wijkvereniging Noord heeft via
het zogenaamde ‘koppengeld’ een
financiële bijdrage geleverd evenals een bedrag van de twee gesitueerde bedrijven
in de straat Reinders & Snijder en Kroek & van Weert.
Zaterdagochtend 23 april is er een feestelijke plantdag georganiseerd en hebben
zo’n 30-40 buurtbewoners geholpen de tuin te realiseren. Kinderen konden onder
begeleiding palen maken voor insecten (gaatjes boren en versieren met stoepkrijt).
De weergoden waren gunstig en met wat koffie/thee en cake erbij werd het een
hele gezellige ochtend. We hebben ontzettend veel positieve reacties gehad en
het was een leuke manier om samen bezig te zijn en elkaar wat beter te leren
kennen.
Via deze weg willen we iedereen nogmaals hartelijk danken voor het enthousiasme
op deze dag!
Groeten Foeke Hofstra & Marijke Bijzitter
(initiatiefnemers project)
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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
erdeel van
ond

www.uwledenvereniging.nl

Voor mensen in Nijenstede
en buiten Nijenstede.

Kapsalon Sandra’s Hairfashion
voor jong en oud

Johannes Bogermanstraat 1
Nijenstede Steenwijk
Tel:06-23307487 sandrashairfashion@hotmail.com
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FEEST IN DE WIJK 18 JUNI
Voor alle leeftijden (alleen leden)
Helaas hebben wij al een paar jaar niet meer ons gezellige nieuwjaarsinstuif
kunnen vieren, vanwege alle maatregelen omtrent covid-19.
We hebben het enorm gemist. Daarom hebben we besloten, nu we weer met zijn
allen bij elkaar kunnen zijn, om deze gezelligheid in te halen en gewoon midden in
het jaar alsnog een instuif te houden. Het belooft dit keer een spektakel te worden!
U bent “verplicht” met een lege maag te komen. Het word een geheel verzorgde
middag met o.a. een FOODTRUCK!
U komt toch ook?
Inloop na 16.00 uur einde feest 20.00 uur.

Namens de themagroep,
Ingrid Oosterhof en Lianne van Leuveren

SCHAATSEN THIALF
Lang bleef het spannend of deze activiteit nu eindelijk door kon gaan.
Maar na lange tijd dat de coronamaatregelen alleen maar zwaarder of gelijk
bleven kwamen er eindelijk versoepelingen! Dus op zondag 13 februari stonden
we eindelijk weer eens bij elkaar op het ijs in Thialf. De groep was kleiner dan we
andere jaren wel gehad hebben maar dat mocht de ijspret niet drukken. Wat fijn
om elkaar zo weer te spreken. Ook de schaatsinstructies van de vader van Lucie
kwamen weer goed van pas en we hebben hem dan ook gepast bedankt met o.a.
een pak chocolademelk en slagroom. En natuurlijk stonden Marsha en Lefert er met
de goed verzorgde koek en zopie waar iedereen zo nu en dan even een rustpauze
inlaste na gedane rondjes op het ijs. Na een paar uur sportieve gezelligheid ging
iedereen met de eventuele opgedane spierpijn en laatste nieuwtjes weer zijn
eigen weg. Natuurlijk met de verwachting dat het minder lang duurt dat we elkaar
weer zullen ontmoeten.
De Thema groep

21

Wijkinfo STEENWIJK NOORD

PAASEIEREN ZOEKEN
Wat een heerlijke, zonnige dag was
het zondag eerste paasdag.
Al vroeg in de ochtend hadden dit
jaar, niet 1 maar 2 paashazen de
eieren verstopt in de tuin rondom
het torennest en in de speeltuin.
Al gauw verzamelden zich een
gezellige groep kinderen, ouders
en grootouders zich bij het lint. Ze
kregen van de paashazen een plastic
zakje om de gevonden eitjes in te
doen (een gedeelte van de chocolade eieren is gesponsord door Jumbo Bert Vis).
Nadat de paashazen het lint hadden doorgeknipt en de organisatie de spelregels
hadden uitgelegd, vlogen alle kinderen de tuin in. Het werd een gezellige drukte!
Dit jaar waren er ook bijzondere eieren verstopt.
Witte en gouden eieren.
In elke groep kon je deze vinden. Deze waren
door de paashazen extra goed verstopt!
Wat was het spannend! En wat waren de kinderen
enthousiast!
Terwijl de kinderen druk bezig waren, door
de speeltuin klimmen en klauteren en overal
zoeken, konden de ouders, grootouders en
andere toeschouwers toekijken en stiekem een
beetje meehelpen onder het genot van een kop
koffie of thee en een paaskoekje.
Alle eieren waren gauw gevonden. En voor
diegene die een wit ei had gevonden kreeg een
mooie chocolade paashaas en de winnaar van het
gouden ei kreeg een reuzen chocolade paasei!
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Ook kregen alle kinderen een mooie tekening.
Deze mogen ze ingekleurd inleveren en de
allermooiste word beloond met een cadeautje!
Tot 8 mei mogen de tekeningen ingeleverd
worden. Het is nog even spannend dus wie deze
wedstrijd gaat winnen.
Wij als organisatie zijn erg blij dat er zoveel
kinderen zijn gekomen om de paashazen te
helpen zoeken. De paashazen zijn erg blij dat het
een super gezellige ochtend was!
TOT VOLGEND JAAR!
Namens de themagroep,
Ingrid Oosterhof en Lianne van Leuveren
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PUZZEL
Wat hoort er achter Steenwijker …… te staan en dat is achter regel 13: courant.
Vul nu verder zelf de andere 20 namen in achter de juiste vraag.
1

Steenwijker ……….

13 courant

vlaai

2

Blokzijler ………

grachten

3

Fryske …….

lof

4

Deventer …….

koek

5

Brussels ……

matten

6

Betuws …..

blauw

7

Hollandse …….

plassen

8

Arnhemse ……..

toorn

9

Limburgse ……..

blauwvingers

10 Haagse ………

brok

11 Weesper ……

kristal

12 Amsterdamse …….

bluf

13 Leidse

courant

14 Genemuider

dumkes

15 Delfs

fruit

16 Loosdrechtse

babbelaars

17 amersfoortse

kaas

18 Steenwieker

meisjes

19 Leerdams

Nieuwe

20 Zeeuwse

moppen

21 Zwolse

kei

Veel succes
Stuur de oplossing naar redactie@steenwijknoord.nl met uw NAW-gegevens of
gooi de oplossing in de bus bij Sytske Oosterhof, Steenwijkerdiep 33 en maak kans
op een prijsje!
Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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OPLOSSING PUZZEL FEBRUARI
1

tijd

SchrifT

teken

T

2

klinker

wEg

omlegging

E

3

donder

slaG

veld

G

4

school

plEin

vrees

E

5

foto

lijsteN

maker

N

6

voetbal

velD

rijden

D

7

straat

stEen

slag

E

8

school

kLas

lokaal

L

9

bijen

wAs

goed

A

10

koek

troMmel

slagen

M

11

Inkt

Pot

lood

P

12

sport

versLag

gever

L

13

school

bOrd

papier

O

14

Klets

Praatjes

maker

P

15

Fluit

kEtel

steen

E

16

amro

baNk

stel

N

Uitkomst is: tegen de lamp lopen
De winnaar is geworden:
Anjo Geluk, Steenwijkerdiep
Van harte gefeliciteerd en een prijsje komt uw kant op
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CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING
Straat
B. ten Broeckestraat
Burg. Reinenstraat
Capellehof
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 (oneven)
Tukseweg (even) t/m brug
Tukseweg (oneven) t/m brug
Tukseweg (vanaf brug)
Tuttelstraat
Z. ter Steghestraat
Buitenleden+Nijenstede
Woldpoort

Contactpersoon
Mw. I. Boonstra - B. ten Broeckestraat 2
Mw. N. Schaap- Burg. H.G. Reinenstraat 25
Dhr. H. Scholten - Capellehof 18
Mw. J .van Steenbergen - Capellekade 4
Fam. Ebink - Capellestraat 122
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Mw. I. Boonstra - B. ten Broeckestraat 2
Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117
Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven 38
Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4
Dhr. E. Koelma - H.C. Fledderusstraat 6
Fam. Postma - Houthaven 20
Mw. M. van Dalen - M. Kiersstraat 40
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. J. Reuvekamp -Tukseweg 104
Dhr. L. vd Zweerde - Tukseweg 67
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
Mw. E. Lok - Tuttelstraat 11
Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven 38
Mw. A. Brand – Steenwijkerdiep 143
Mw. A. Snijder - Woldpoort 11

Alarmnummers:

Brandweer/ Ambulance/ Politie
Géén spoed, wel politie
Centrale Huisartsenpost Meppel
Apotheker buiten openingsuren
Gemeente
Wijkinfo STEENWIJK NOORD

112
0900-8844
0900-112 0 112
0521-518111 Servicelijn
0800- 8 650 650
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Tel.
589386
0624804969
0521515231
0612023044
514287
524774
589386
516634
512047
0612023044
510887
518966
511914
580697
512324
524774
851036
0623909913
516634
851823
0645087901
524774
854173
512047
580697
0612358471

Hier zou
úw advertentie
kunnen staan.

Altijd
bijzonder
gewoon:
welkom!

De one-stop-shop voor signing, drukwerk,
houtbewerking en online communicatie!
Woldmeentherand 3 | 8332 JE Steenwijk
(0521) 52 44 55 | www.bijzonderdruk.nl

