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VAN DE REDACTIE
Hierbij weer een goed gevulde nieuwe wijkinfo. Er is een leuke vragenlijst
binnen gekomen over Steenwijkerland. Deze gaat over de geschiedenis van
Steenwijk en omgeving. Daarnaast natuurlijk weer verschillende verslagen
van de aktiviteiten in de wijk.
Dit keer een interview met Trudy van Voetsalon Trudy.
Verderop in deze wijkinfo een kleurplaat wedstrijd. Deze kan op de nieuwjaarsinstuif ingeleverd worden. De nieuwjaarsinstuif krijgt een andere opzet
waardoor wij hopen dat er een leuke opkomst zal zijn. Dit zou een erg mooi
begin zijn van het nieuwe jaar.
Veel lees plezier en beter te vroeg dan te laat, willen wij u alvast hele mooie
feestdagen wensen.
Tot de volgende wijkinfo in 2016!
Jildau, Maaike en Marieke

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: 1 februari 2016
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VAN DE BESTUURSTAFEL

De afgelopen maanden waren er diverse activiteiten.
Zo was er naast het wekelijkse kaarten en bingo weer een Info avond met workshop.
Bestuur- en jeugdcommissie hebben “t Tweede Lichtje” uitgenodigd zodat én de
jeugd én de volwassen leden zelf bezig konden met het maken van een kaars.
Helaas was er geen animo voor de fietsinformatie dag en dus hebben die moeten
annuleren.
Op 11 november was er zoals altijd de Sint Maarten optocht. Gelukkig is het dit jaar
droog gebleven.
Veel punten blijven onze aandacht vragen, maar de aanhouder wint.
Punten die ons, met name de werkgroep belangen, al heel lang bezig houden zijn b.v.
de geluids- en parkeerhinder voor de omwonenden van de Meenthe.
De verkeersstroom door de Matthijs Kiersstraat die door de bewoners als hinderlijk
en gevaarlijk gevonden wordt en natuurlijk is er nog “het Torennest”. We blijven in
gesprek met de gemeente. Nieuw punt is: Vluchtelingen opvang .
Als er al vluchtelingen komen is het voor crisis opvang , d.w.z. max. 72 uur.
(meer informatie bij bestuur)
Namens het bestuur,
Elly van der Maas

WIJKGEBOUW TORENNEST

Afgelopen woensdag 18 november hebben wij als werkgroep Torennest kort overleg
gehad met wethouder Dahmen inzake wijkgebouw ‘t Torennest.
Komend jaar zal er integraal beleid door de gemeente worden opgesteld voor vastgoed waaronder de wijkgebouwen.
Op dit moment is duidelijk dat we in ieder geval niet voor eind 2016 uitsluitsel
hebben. In tussenliggende tijd zal er een aantal gesprekken zijn tussen ons en de
wethouder Dahmen.
We houden u als er nieuwe ontwikkelingen zijn op de hoogte. Indien u vragen heeft
mag u die per mail stellen aan torennest@steenwijknoord.nl of via voorzitter of
secretaris van de wijkvereniging.
Namens de werkgroep
Albertine de Jonge
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25 FEBRUARI ALGEMENE LEDENVERGADERING
UITNODIGING
Het bestuur van de wijkvereniging Steenwijk Noord nodigt haar leden uit voor
het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op donderdag 25 februari
2016 om 19.30 uur in het wijkgebouw “HET TORENNEST” aan de Matthijs
Kiersstraat.
Binnen het bestuur is er nog steeds plaats voor actieve bestuurders.
Bestuursleden, die samen met de andere leden van het bestuur, willen meedenken om zo een levendige vereniging in onze wijk in stand te houden.
Mocht u interesse hebben, wilt u meer weten, u kunt altijd terecht bij een van
de bestuursleden:
mvr. Albertine de Jonge, H.v.Swinderenstraat 31
mvr. Elly van der Maas , Houthaven 28.

dhr. Lefert Roo, Egbert Hiddinkstraat 1

FIETS SEIZOEN
Ons fietsseizoen is weer voorbij.
Op 15 september was onze laatste fietsmiddag. We hebben deze zomer met
veel plezier gefietst, ondanks dat het weer niet altijd meezat . Elke dinsdag
gingen er ongeveer 8 tot 12 fietsers met ons mee. We fietsen ongeveer 30
km per keer, maar wel elke keer een andere route. En natuurlijk onderweg
een kopje koffie, wat iedereen heel gezellig vind. We willen graag de fietsers
bedanken voor hun sportiviteit, en gezelligheid onder elkaar. We hopen dat
we volgend voorjaar weer in gezondheid op de fiets kunnen stappen.
Hermien en Grietje
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TIPS VAN ONZE WIJKAGENT
In de komende edities van de wijkinfo plaatsen wij enkele tips van onze wijk-

agenten. Voor de wijk torenlanden zijn er twee wijkagenten waar wij contact
mee kunnen leggen indien nodig. Dit zijn Thirza Nederlof en Geert Kremer, zij
zijn bereikbaar via het algemene nummer: 0900 - 8844.
Bang voor hangjeugd?
Misschien voelt u zich weleens onveilig door de aanwezigheid van hangjeugd.
Toch hebben jongeren lang niet altijd slechte bedoelingen. Ze zoeken een plek
om samen te zijn. Het kan helpen om zelf in gesprek te gaan en te vertellen
waar u mee zit. Lukt dit niet of constateert u crimineel gedrag, dan kunt u
natuurlijk de politie inschakelen. Rondhangende jeugd hangt vaak rond in
groepen bij de ingang van een winkelcentrum, in het park of op een andere
voor het publiek toegankelijke plaats. Ze doen vaak niets bijzonders en toch
wordt erover geklaagd. De groepsvorming komt dreigend op u over. De politie
kan aan dit soort samenscholingen alleen wat doen als er ook strafbare feiten
worden gepleegd.
Overlast
Hebt u last van een groepje hangjeugd? Bel dan niet meteen de politie. Die
zal u namelijk als eerste vragen of u zelf iets heeft ondernomen. U kunt de
groep zelf aanspreken. Bent u daar bang voor? Doe het dan samen met uw
partner of buren. Zulke ontmoetingen escaleren zelden. Mocht zo’n gesprek
niets uithalen, dan kunt u altijd nog de politie bellen.
Soorten hangjeugd:
Er zijn drie soorten hangjeugd.
Ten eerste de groepjes schoolgaande jeugd vanaf 12 jaar die geen
strafbare feiten plegen en weinig overlast veroorzaken.
Daarnaast is er een categorie die wel overlast veroorzaakt. Deze groe
pen zijn meestal gewoon aanspreekbaar.
Ten slotte zijn er zo af en toe ook groepen die crimineel gedrag verto
nen. Deze laatste plegen bijvoorbeeld diefstallen of handelen in 		
drugs. Natuurlijk kunt u dan meteen de politie bellen.
Normaal gesproken belt u 0900-8844, maar als u een jongere op heterdaad
betrapt mag u ook 112 bellen.

Uw wijkagent
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INFO AVOND 6 NOVEMBER 2015
Lezing en workshop gegeven door Loekie Langendoen van “t Tweede lichtje”.
Het bestuur heeft, omdat het onderwerp ook voor de jeugd wel leuk is, gekozen voor
een gecombineerde activiteit.
Voor de jeugd was er vanaf 18.00 gelegenheid zelf ‘n kaarsen te maken.
Een groep van 16 kinderen heeft daar erg veel plezier aan beleefd.
Om half acht was het tijd voor de volwassen leden, maar ook niet leden hebben van de
gelegenheid gebruik gemaakt iets meer over het hergebruik van kaarsen te weten te
komen. Totaal waren 23 mensen aanwezig
Kaarsenrecycling “Het Tweede Lichtje” maakt kaarsen geheel van kaarsrestanten.. Door
recycling van kaarsrestanten werpt het een nieuw licht op hergebruik van
“afval”. Om kwalitatief goede kaarsen te maken is het belangrijk om onderscheid te
maken tussen stearine en parafine vet. Veel rest-kaarsen haalt ze inmiddels op bij restaurants of het inleverpunt bij de Kringloopwinkel in Steenwijk.
Gekleurde kaarsen zijn óf van binnen wit met een kleurtje er om heen óf door en door
gekleurd. Natuurlijk kan men een gemengde kaars maken en dat hebben de deelnemers gedaan.
In een gietmaal moet natuurlijk eerst een lont gestoken worden. De lont is heel belangrijk en niet zo maar een stuk katoen. De dikte van de kaars bepaald ook de dikte van de
lont. Daarna gekleurde brokken vet in vet in de mal en zorgen dat de lont in het midden
blijft. Deze stukjes vet had Loekie al voor de deelnemers thuis gemaakt. Intussen was
het “giet” vet lekker warm en op de juiste temperatuur gekomen . Hiermee werd de
mal vol gegoten. Alle gaatjes moeten gevuld zijn. Na 5 minuten zacht aandrukken en
eventueel nog vet bijgieten. Dan goed laten afkoelen, uit de mal halen, de lont op 2 cm
boven het vet afknippen en je kaars is klaar. Zo simpel zijn de kaarsen die Loekie maakt
beslist niet. Dat was te zien aan de mooie kunstwerkjes, klein en groot, die ze had
meegebracht. Voor veel aanwezigen een goede gelegenheid om een leuk cadeautje aan
te schaffen.
Al met al een leerzame, gezellige avond met een leuke herinnering om thuis op te
branden.
Elly van der Maas.
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Maatschappelijk en verantwoord betrokken.Deze manier van afvalverwerking van
kaarsrestanten tot een hoogwaardig kwaliteitsproduct is voor de gemeente
Steenwijkerland aanleiding geweest tot het toekennen van de eerste milieuprijs voor
kaarsenrecycling “Het Tweede Lichtje”. Inmiddels is er voor bijna alle ingeleverde grondstoffen (aluminium, glas, blik, en plastic ) een nieuwe bestemming gevonden.
Meer informatie over dit bedrijf kunt u vinden op:
www.hettweedelichtje.nl
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KOKEN MET JAN
Snel en goedkoop:
Geroosterde Pompoen Muffins
ffins:
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Snufje

Bereiding:
Verwarm de oven op 220 graden.
Meng de pompoen,aardappels,olie,en zeezout en wat rozemarijn in een bakblik door
elkaar en dan ongeveer 20/25 minuten in de oven.
Vet een muffin blik (12 stuks) men kan ook siliconen vormen gebruiken.
Meng; eieren, room, melk, knoflook, kaas en weer wat rozemarijn, peper en wat zout .
Voeg het aardappel/pompoen mengsel toe. zet de oven op 180 gr.
Vul de muffinsbakjes en bak ze 30/40 minuten.
Eet smakelijk!!			
				
Groeten van Jan
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SHANGHAI

Speciaal voor al uw feestjes thuis of op de zaak!
Ook voor uw vereniging!
Voor meer informatie of wilt u e.e.a. bespreken met ons,
kom gerust langs of bel ons!
Paardemarkt 4- Steenwijk - 0521 512176
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24 MINUTEN STEENWIJK
1.
A.
B.
C.
D.

In welke maand in 2013 brandde
De Rechter aan de markt af?
Januari
Februari
Maart
April

2.
Als je van de Molenstraat de 		
kortste weg naar de Oosterstraat
neemt, door welke straat kom ja dan?
A.
Scholestraat
B.
Vrouwenstraat
C.
Koningstraat
D.
Kalverstraat
3.
A.
B.
C.
D.
4.
A.
B.
C.
D.
5.
A.
B.
C.
D.

Hoe hoog is de toren van de 		
Grote of Sint-Clemenskerk?
65-75 m
75-85 m
85-95 m
90-100 m
Wat is de naam van de R.K. Kerk
in Steenwijk?
St. Andreas
St. Clemens
St. Willibrord
St. Christoffel
Wie is de maker van het beeld 		
aan de Oosterpoort?
Hans Kuper
Hildo Krop
Wenckebach
Wolkers
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6.
A.
B.
C.
D.

En wie stelt het voor?
Prins Willem van Oranje
Prins Maurits
Johan van de Kornput
Rennenberg

7.
Welke gemeente grenst NIET
aan de gemeente Steenwijkerland?
A.
Weststellingwerf
B.
De Wolden
C.
Zwartewaterland
D.
Westerveld
8.
Welke partij kreeg bij de
gemeenteraadsverkiezingen 		
in maart 2014 in Steenwijker		
land de meeste stemmen?
A.
Buiten Gewoon Leefbaar
B.
PvdA
C.
CDA
D.
Christelijke Partij
Burgerbelangen
9.
Wat is de voornaam van de
huidige burgemeester van
Steenwijkerland?
A.
Marjan
B.
Marry
C.
Marja
D.
Marian
10.
Hoeveel toeristen komen er
per jaar gemiddeld genomen naar de
gemeente Steenwijkerland?
A.
500.000
B.
1 miljoen
C.
1,5 miljoen
D.
2 miljoen

11.
A.
B.
C.
D.
12.
A.
B.
C.
D.
13.
A.
B.
C.
D.
14.
A.
B.
C.
D.

Sinds welk jaar heeft Steenwijk
stadsrechten?
1123
1275
1327
1426

15.

Welke industrieel en filantroop
liet de villa Ramswoerthe
bouwen?
Polak
Tromp Meesters
Voetelink
Goeman Boergesius

16.

Hoe heet de huis-aan-huis
krant van Steenwijkerland dat
wekelijks verspreid wordt?

17.

In de Scholestraat staan nog
een klein poortje als restant
van een bejaardenhofje. Wat
is de naam?

18.

Hoe heet het riviertje waar
Steenwijk aan ligt?

19.

In welk jaar komen we de
naam Steenwijk voor het eerst
tegen in de geschiedenis?
1000
1141
1325
1672

Welke crimineel werd in
Steenwijk geboren?
Klaas Bruinsma
(de Dominee, de Lange)
Willem Holleeder (de Neus,
Heineken ontvoerder)
Ferdi Elsas (ontvoerdermoordenaar van G.J. Heijn)
Dino Bouterse (zoon van
Surinaamse Desi Bouterse)

A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

Wat is het oudste bouwwerk
van Steenwijk?
De katholieke kerk in de
Molenstraat
De gereformeerde kerk aan de
Oosterstraat
Het Veerhuys aan het
Steenwijkerdiep
De Steenwieker Toren
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Hoe lang is er aan de
Steenwijker Toren gebouwd?
± 90 jaar
± 95 jaar
± 100 jaar
± 110 jaar

20.

Wie bracht in de vorige eeuw een nog steeds bestaande aubade (ook
wel het volkslied van Steenwijk genoemd) aan de toren en werd de w
Troubadour van Steenwijk genoemd?

21.

Wat is de voor- en achternaam van de Steenwijker klokkenluidster
waarvan nu een beeld bij de toren staat?

22.

En van wanneer tot wanneer verrichte zij dit toch wel zware werk?

23.

In welke beroemde Steenwijker paardenstallen kun je tegenwoordig
spulletjes kopen en verkopen?

24.

Rond 1632 liet de gemeente het Steenwijkerdiep graven om de 		
vaarverbinding naar Blokzijl te verbeteren. Wat werd hier toen ge
bouwd als herberg en pleisterplaats?

In de volgende Wijkinfo zullen wij de juiste antwoorden vermelden.
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KAARTUITSLAGEN
KLAVERJASSEN
2 OKTOBER 2015
1 ste Mevr. Schapelhouman
2 de Mevr. Bakker
3 de Hr. Bakker
4 de Hr. Schipper
5 de Hr. Kipping
p.p. Mevr. Ebink
9
1
2
3
4
5

OKTOBER 2015
ste Hr. Schipper
de Mevr. Beute
de Hr. de Bruin
de Hr. Ebink
de Hr. Onderweegs
p.p. Mevr. Onderweegs

JOKEREN
5137
5038
4906
4905
4881
3899
5431
5124
5055
5003
4991
3685

23 OKTOBER 2015
1 ste Mevr. Haas
5945
2 de Hr.
Kipping
5495
3 de Mevr. Lubbinge
5163
4 de Mevr. Ykema
5085
5 de Hr.
v. Luinen
5082
p.p. Mevr. Schapelhouman 3640

1 ste Mevr. Zomermaand

p.p. Mevr. Smit
1 ste Mevr. Bakker-Mulder

p.p. Mevr. Smit

74

426
51

349

1 ste Mevr. Bakker-Mulder 191

p.p.

Mevr. Spin

749

30 OKTOBER 2015
1 ste Mevr. Ebink
2 de Hr.
Ebink
3 de Hr.
v. Luinen
4 de Hr.
Bakker
5 de Hr.
Onderweegs
p.p. Mevr. Beute

5336
5294
5048
4933
4758
3701

1 ste Mevr. Bakker-Mulder 131

20 NOVEMBER 2015
1 ste Hr.
Lubbersen
2 de Hr.
Onderweegs
3 de Mevr. Haas
4 de Hr.
Kipping
5 de Mevr. v. Egmond

5561
5514
5480
5026
4968

1 ste Mevr. Bakker-Mulder 67

p.p.
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Mevr. Spin

539

EVEN VOORSTELLEN......
Hallo mijn naam is Michelle Keus.
Ik woon samen met Bennie en onze zoon Vince op de
Torenlanden. Ik vind het belangrijk dat er leuke activiteiten worden georganiseerd binnen de wijk en heb
mij daarom aangesloten bij de jeugdcommissie. Ik heb
in het verleden voor meerdere doeleinden, activiteiten georganiseerd en denk dat ik, mede door mijn
ervaring wel een steentje kan bijdragen binnen deze
leuke groep vrijwilligers.

JEUGDAGENDA 2016
DATUM		

ACTIVITEIT		

AANVANG

10 Januari		
27 Maart		
April			
8 Juni 		
Augustus		
September		
11 November		

Schaatsen Tialf
Paaseieren zoeken
Visactiviteit Slingerbos
Nat. Buitenspeeldag
Volleybal		
Pannenkoeken + disco
Sint Maarten optocht

Info volgt
Info volgt
Info volgt
Info volgt
Info volgt
Info volgt
Info volgt

WIJKAGENDA 2016

Iedere woensdag			
02 jan Nieuwjaarsinstuif
08 jan Kaarten
15 jan bingo			
22 jan kaarten			
29 jan kaarten			
05 feb kaarten			
12 feb bingo			
19 feb kaarten			
25 feb Jaarvergadering 		

Koffieochtend
10.00 - 11.00 ‘t Torennest
26 feb kaarten		
29 apr kaarten
04 mrt kaarten		
06 mei bingo
11 mrt bingo		
13 mei kaarten
18 mrt kaarten		
20 mei Seizoensafsluiting
25 mrt kaarten		
met feest
01 apr kaarten
08 apr bingo
15 apr kaarten
22 apr Info avond
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FAMILIEBERICHTEN
Op 9 november 2015 is

Reva Birrit
		

geboren.

Wij feliciteren ons redactie collega: Jildau 		
Coehoorn en Douwe de Jong met hun dochter
en zusje voor Irsa
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NIEUWJAARSINSTUIF
Op 2 januari 2016, 16.00 uur tot 19.00 uur wordt er een nieuwjaarsinstuif georganiseerd voor iedereen, jong en oud!
Er zal voor een ieder, die dat leuk vindt, een aantal activiteiten te doen zijn. Maar ook
wordt er gezorgd voor een hapje en een drankje.
U komt toch ook? Het is een inloop, de duur van uw aanwezigheid is dus helemaal
aan uzelf.
Neem ook uw kinderen mee, want ook aan hun is gedacht.
Er zijn geen kosten aan verbonden!

SINT MAARTEN OPTOCHT

Op woensdagavond 11 november werd de jaarlijkse optocht georganiseerd voor de
kinderen. Ondanks dat het Crescendo er helaas dit jaar niet bij kon zijn, in verband met
te weinig leden, was het een gezellige optocht met 31 kinderen. Vanaf het wijkgebouw
werd er al zingend, een route gelopen. Langs de Lidl, richting Jumbo Bert Vis, die voor
alle kinderen mandarijnen heeft gesponsord. De optocht ging door de Jumbo, richting de
Chinees aan de Steenwijkerdiep. Over de brug richting de Capellestraat, Tukseweg. Bij de
oude “Welkoop” werd er overgestoken, door de Tuttelstraat, weer richting het wijkgebouw.
Bij het wijkgebouw stond Trees Hoogma al te wachten om alle kinderen de mandarijnen
en snoepjes uit te delen.
De jeugdcommissie wil Trees, Roland, Albert Jan en Jan bedanken voor de medewerking.
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IN DE PEN.........
In september 2013 kochten wij, Tim(29), Lilian(27)
en Siem(2,5) de voormalige woning van echtpaar
Nibbering aan de H.C. Fledderusstraat nummer 12. We hebben de
woning in een half jaar tijd flink verbouwd. Dit was een pittige klus
naast onze baan als kok bij Zus&Zo en als onderwijsassistente bij CSG
Eekeringe. Sinds maart 2014 wonen wij met erg veel plezier in de
Torenlanden.
Op 9 augustus is onze dochter en zusje Fieke geboren, een gezonde
meid. Na de zomervakantie is Siem begonnen op de peuterspeelzaal
het Peuterstation. Hij heeft het daar erg naar zijn zin.
In onze vrije tijd (die op dit moment erg schaars is) houdt Tim van vinyl
platen draaien en Lilian vindt het leuk om spullen op te knappen voor
haar bedrijfje Hergebruik.
Graag geven wij de pen door aan Bert Koers en Alie de Lange.
Hartelijke groet,
Tim, Lilian,
Siem en Fieke van Beelen
P.s. bent u nieuwsgierig wat Lilian allemaal maakt neem dan een kijkje
op haar Facebook pagina
www.facebook.com/Lilianhergebruik

Oliehandel

Dolderweg 10

J.Pit &Zn.
(Compaan – Pit)

8331LL
Steenwijk
tel: 0515-577924
Dieselolie-Petroleum-Gasolie-Smeerolie
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PUZZEL

AANTASTING
AMER
ANTI
DANIG
EPOS
GEDRAG
GIPS
GOOCHEM

HAAN
HOOFDKWARTIER
HUILEN
INVITATIE
KEREN
LEER
LOSLIPPIGHEID
OPBLOEI

PLENAIR
PRINSES
PUBLICITEIT
RANS
REEP
RIEM
ROOI
ROSSEN
RUINE

SCENE
SFEER
STUIVER
TAPS
TOMBE
TREILER
VOLBRENGEN
WERKZAAM
WOERD

Maak de puzzel, de overgebleven letters vormen een oplossing!
Mail deze naar redactie@steenwijknoord.nl of gooi de oplossing in de bus bij Maaike Jansen
ad Matthijs Kiersstraat 12 en maak kans op een prijsje!
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KINDERBINGO

Woensdagmiddag 14 oktober hebben wij met 21 enthousiaste kinderen weer een
kinderbingo gespeeld.
De geluksvogel met bingo kon zelf de mooiste prijs kiezen uit een tafel vol leuke
prijsjes.
Na twee spannende rondes waarbij het heel goed opletten was, namen we even tijd
voor een pauze. Het pakje drinken en het zakje chips ging er daardoor wel in.
Met nieuwe energie gingen we met z’n allen de laatste ronde spelen.
Hierin was ervoor iedereen een prijs naar keuze.
Voordat we het door hadden was het weer tijd om op te ruimen en was de gezellige
middag alweer voorbij.
De Jeugdcommissie

UITSLAG PUZZEL

De redactie heeft per abuis dezelfde puzzel in de Wijkinfo van Oktober/
november gezet. Omdat we wel redelijk wat uitslagen hebben ontvangen, hebben we besloten gewoon weer een prijswinnaar er uit te loten.
Hartelijk dank voor al jullie reacties!
De winnaar van de puzzel is Erik Ter Wisscha van het Steenwijkerdiep
35. Erik, je ontvang zo gauw mogelijk je prijs!
24
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KLEURPLAATWEDSTRIJD – inleveren tijdens de Nieuwjaarsinstuif op 2 januari 2016
(16.00 uur tot 19.00 uur) in het wijkgebouw.
Voor iedereen is er een prijsje en voor de mooiste 3 (3 categorieën) een leuke hoofdprijs.
Dus allemaal goed je best doen en wie weet win jij wel 1 van die hoofdprijzen. Iedereen
kan meedoen, want je kunt de kleurplaat ook vinden op onze website:
www.steenwijknoord.nl

Naam: ____________________________________

Leeftijd: ________________

Adres: ________________________________________________
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DE HUISMUS

Eindelijk ben ik na vele omzwervingen geland op de spits van de grote kerk.
Daar heb ik een prachtig uitzicht over de Torenlanden en zijn bewoners. Wat is het
toch een mooie wijk en die moet men ook zo houden met wat kleine verbeteringen zoals het hobbelpad genaamd “MARTIEN NIERSTRAAT “.
Het is meer dan erg dat je als bewoner over zo’n weg naar je huis moet. Je mag
dan blij zijn als de rug nog heel is en je longen nog wat werken. Hopelijk doet de
gemeente hier wat aan als ze bij Lidl beginnen met aanleggen van de nieuwe straten op de Tukseweg.
Ik heb er niet te veel last van omdat ik er wel overheen vlieg. Maar dat zal er denk
ik niet inzitten, geldkwestie. We wachten maar af. Het parkeerprobleem in de
Houthaven blijft een crime. Steeds meer moet bezoek zoeken naar een parkeerplek. Het zou toch mooi zijn als er op de grasveldjes wat inhammen gemaakt
werden voor de auto’s. Bijvoorbeeld tegenover nr 30/32 en 6/8. Maar dat zal
waarschijnljk ook nooit gebeuren. (het geld is op en we moeten inkrimpen) Nee
hoor, laat de ouderen maar lopen. Goed voor ze. Positief denken en verder niets.
Ach mijn kleine vogel-koppie kan daar niet bij. Genoeg geweest met dat negatieve
gedoe.
Wat ik ook weer zag, is dat er bij het kaarten weer wat spelers van terug zijn weggeweest. Dit kan alleen maar goed zijn. Hulde aan Winnie die het toch voor elkaar
kreeg om weer bonnen te kunnen kopen (ah) Juist AH. IK zou zo zeggen goed
gedaan jochie.
										
Mensen de huismus stopt weer even en zegt tot de volgende wijkinfo.
Groeten de Huismus.
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INTERVIEW VOETSALON TRUDY

Wanneer ben je gestart met de voetsalon?
Zes jaar geleden heb ik mijn diploma als pedicure gehaald, omdat ik al meer dan 30
jaar een praktijk heb voor natuurlijke geneeskunde werk ik als pedicure uitsluitend
met natuur producten.
Wat vind je er zo leuk aan?
Omdat ik veel met mensen werk vanuit de natuurgeneeskunde is een pedicure
behandeling een aanvulling omdat je uit voeten een heleboel informatie krijgt zoals
bv tenen die een afwijkende vorm hebben geven de gesteldheid aan van de mens. De
plaats van eeltplekken geeft weer informatie over bepaalde organen en hun gesteldheid.
Naast voetbehandelingen bied je nog andere behandelingen en een bodyscan aan?
Ja in de loop der jaren heb ik vele opleidingen gevolgd, o.a. kinesiologie, Neuro Emotionele Therapie, Bloesemtherapie, Reiki en alles wat natuurgeneeskunde te maken
heeft.
Kun je er wat meer over vertellen?
Eigenlijk zijn alle therapieën geintregeerd in een behandeling, omdat ieder mens
anders is. Zo kunnen er bv 3 mensen zijn die migrane hebben en is de vraag wat is de
oorzaak? Heeft het maken met stress, voedsel allergie, verkeerde stand van de ruggewervel etc. Door Kinesiologie (spiertest) toe te passen wordt de oorzaak gevonden
en kunnen we daarna een behandeling starten.
De bodyscan kun je daar meer over vertellen?
De bodyscan is een apparaat wat 754 onderdelen van het lichaam kan scannen. Het
geeft o.a. informatie over de organen, spieren en bloedvaten. De scan wordt uitgevoerd via een koptelefoon op je hoofd. Je hoeft dus niet door een apparaat of iets
dergelijks. Via een pc-scherm kan je meekijken. (zie foto onder) De bodyscan meet bv.
of er afwijkingen zijn in een orgaan, of er foute parasieten of bacteriën aanwezig zijn.
Verder is de bodyscan in staat de juiste frequentie in het lichaam te zetten en om die
manier ervoor te zorgen dat het orgaan beter kan functioneren.
Voor meer informatie: Voetsalon Trudy,
Mw. Trudy van den Heuvel,
Tel: 06- 51383445, onlinezaken@yahoo.com

KORTINGSBON VOOR EEN BEHANDELING NAAR KEUZE
TER WAARDE VAN € 2,50
in te leveren bij Voetsalon Trudy aan de
Voor vragen of het maken van een afspraak: 0651383445 of mail naar: onlinezaken@
yahoo.com
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TIPS......
Vond u de 24 vragen over Steenwijkerland ook zo mooi om te doen??
En lijkt het u leuk om vragen over Steenwijkerland te beantwoorden en kortingsbonnen van de Steenwijkerlandse middenstand te verdienen? Dan kunt u terecht op de
volgende website:
www.hoegoedkenjijsteenwijkerland.nl

Dickens Kerst
Op zaterdag 12 december organiseert Stichting Steenwijk Vestingstad weer het grote
kerstevenement: Dickenskerst in Steenwijk. Vele figuranten en acteurs zullen de binnenstad van Steenwijk weer bevolken als in de tijd van Dickens en Verne.
Het Plein der Verlichting in de stijl van Jules Verne tijdens Dickens in Steenwijk kreeg
zoveel positieve reacties, dat er een aanvulling op het Marktplein en de Gasthuisstraat komt. In zijn totaliteit wordt ‘Jules Verne’ behoorlijk uitgebreid’, zegt Trees de
Brouwer van Between Business. Zij organiseert in opdracht van Stichting Steenwijk
Vestingstad samen met Noor Heynen, Rob van Meel en Manon Weijdema het Dickens
festijn.
Bezoekers van het Dickens-festijn kunnen weer volop genieten. De entourage
wordt jaarlijks groter. ‘We proberen dit jaar nog meer beleving bij de bezoekers te
brengen.’Dat begint al bij de toegangsstraten van de vestingstad. ‘Bij de Paardenmarkt komen kraampjes en een podium waar de acteurs en figuranten optreden.
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DEZE C1000
IS JUMBO
PER 15 JULI!
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CONTACTPERSONEN

WIJKVERENIGING

Straat 			
Contactpersoon				
Tel.
B. ten Broeckestraat
Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5		
514667
Burg. Reinenstraat
Mw. Mars – E. Hiddingstraat 5		
514667
Capellekade		
Mw. Slot – Capellekade 2		
517012
Capellestraat		
Mw. Slot – Capellekade 2		
517012
Dolderweg		
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
524774
E. Hiddingstraat
Mw. Mars - E. Hiddingstraat 5
514667
Gedempte Turfhaven
Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91
321061
H. van Steenwijckstraat Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11 512047
H.van Swinderenstraat Mw. J. van Steenbergen
				
Capellekade 4 			
				
0612023044
H.C. Fledderusstraat
Dhr. E. Koelma – H.C. Fledderusstraat 6
510887
Houthaven		
Dhr. J. v/d Maas – Houthaven 28
523513
M. Kiersstraat 		
Dhr. De Graaf – M. Kiersstraat 21
514526
N. ter Maethstraat
Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13
511914
Neptunus		
Mw. R.Lubbinge – Steenwijkerdiep 151
515244
Poseidon
Mw. De Jong – Steenwijkerdiep 132
852102
Produktieweg
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
524774
Stationsbuurt		
Mw. A. Buitenhuis - Looijersgracht 25
516134
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot – Steenwijkerdiep 80
519049
Steenwijkerdiep
Mw. H. Bosch - Steenwijkerdiep 91
321061          
Tukseweg (t/m brug)
Mw. T. Kuiper – Tukseweg 116
518529
Tukseweg (vanaf brug) Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
524774
Tuttelstraat
Mw. G. Schutte – Tuttelstraat 6
517432
Z. ter Steghestraat
Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11 512047
Buitenleden+ Nijenstede Dhr. J. Meinsma – Burg. Reinenstr. 10
512609
Woldpoort		
Mw. A. Snijder - Woldpoort 11
0612358471

Alarmnummers:
Brandweer / Ambulance / Politie --------------------------------112
Géén spoed, wel politie --------------------------------------------0900-8844
Centrale Huisartsenpost Meppel --------------------------------0900-112 0 112
Apotheker buiten openingsuren ---------------------------------0521-518111
Servicelijn gemeente ------------------------------------------------0800- 8 650 650
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