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VAN DE REDACTIE
Zo zoetjesaan is iedereen wel terug van vakantie en zijn de clubs, verenigingen en
andere organisaties weer begonnen met de najaars- en winterse competities en
andere activiteiten.
Ook wij, de redactieleden van de Wijkinfo, zijn weer aan de slag gegaan en
hebben de laatste wetenswaardigheden, welke ons ter ore zijn gekomen, in deze
uitgave opgenomen.
Mochten er onder onze wijk-/buurtgenoten mensen zijn, die iets grappigs of
bijzonders in hun vakantie hebben beleefd en die het leuk vinden om anderen
hiervan deelgenoot te maken en dit in ons blad te vertellen, wilt u dan contact
met ons opnemen?
Omdat kennelijk niemand van onze wijkbewoners de behoefte voelt om de pen
over te nemen, stoppen we –voorlopig- met de rubriek “in de pen”.
Wij hopen u regelmatig van het reilen en zeilen in onze wijk op de hoogte te
houden en wensen u allen een mooi najaar toe.
Maaike, Marieke en Herman

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: 18 november 2017
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Ook het bestuur heeft even tijd gehad om op te laden en onze eerste vergadering
zit er weer op. Voor de vakantie is er gesproken met de gemeente over ons
wijkgebouw. Duidelijk in nu dat we niet weggaan uit het Torennest. Gemeente
gaat met ons en de Vuso in overleg hoe nu verder.
Het punt dat al heel lang op de agenda staat is Wijk Visie. De huidige dateert van
2013 en moet hier en daar aangepast/ bijgesteld worden. Gelukkig hebben zich
enkele leden gemeld die hier actief mee bezig gaan. Meer vrijwilligers zijn van
harte welkom. Mocht u benaderd worden, zeg dan niet direct nee.
En natuurlijk de herinrichting van de Torenlanden. Dit zal nog voor veel ongemak
gaan zorgen, maar uiteindelijk telt het resultaat.
De koffie ochtenden op woensdag zijn weer gestart.
Onze afdeling “belangen” blijft bezig met het terrein Hooidijk. Bij diverse locatie
wordt kritisch gekeken naar de vereiste vergunningen. Denk aan milieu- en
geluidnormen.
Punten van aandacht zijn ook de aanpassing van Golfstate ( bij het station ) en de
nieuwbouw aan het Steenwijkerdiep. Voor dit laatste moet de gemeente eerst
nog een wijziging van het bestemmingsplan aanvragen. Zodra dat geregeld is,
volgt er een info avond voor de aanwonenden.
De jeugdcommissie heeft voor oktober een gezellige bingo gepland. Via een
flyer volgt meer info.
Op de aanstaande info avond, op vrijdag 3 november, krijgen alle leden de kans
om hun kennis van de verkeersregels te testen en eventueel bij te spijkeren.
Veilig Verkeer Nederland afd. Steenwijk komt die avond naar ‘t Torennest. U bent
allen van harte welkom
Elly van der Maas. Secr, september 2017
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?? BESTUUR WIJKVERENIGING ??
Met vraagtekens denkt u wellicht, waarom dat?
Nou, het is EEN DRINGENDE OPROEP voor aanvulling van ons bestuur. Als dat
niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om zaken niet meer aan te nemen en/of stil
te gaan zetten. Het gevolg is dat het bestaan van onze vereniging in het geding
komt!
Met de ledenvergadering in februari 2018 zal onze zeer gewaardeerde secretaris
Elly van der Maas aftreden.
Met haar vertrek blijven we met 4 bestuursleden over, waarvan de
penningmeester zich alleen, maar zeer goed, met de penningen bezig houdt en
de 3 overige alle andere bestuurszaken moeten gaan doen.

DIT ZIJN ER TE WEINIG!
Dus wij zoeken enkele personen die in het bestuur willen plaatsnemen.
U kunt contact opnemen met het bestuur, zie de gegevens vóór in de Wijkinfo,
voor opgave en vragen.

Albertine de Jonge
Voorzitter
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WAAR IS DE HUISMUS
Ja, ik Karel de Kater, vraag me af waar zou die huismus van deze wijk gebleven
zijn. Want ik weet van niets. Was het maar waar, want ik lust zo’n musje graag
maar helaas het was me nog niet gelukt deze prooi te pakken te krijgen. Mijn
baas was het ook opgevallen dat de mus niet zijn/haar ervaringen uit de wijk
had doorgegeven. Hij vond dat echt jammer zei hij en dat was zijn vrouw (mijn
verzorgster) met hem eens. Misschien door die andere lelijke kater uit het
centrum van de stad te grazen genomen ? Of te pletter gevlogen tegen een muur
van regels en onbegrip. Ik weet het niet.
Als ik ’s nachts wat rondstruin is er vaak wel wat te snaaien, maar een mus
meestal niet. Zo was ik een keer over zo’n gek bruggetje gegaan en kwam ik
bij de schouwburg langs. Ik wist niet wat ik hoorde zo’n prachtig orgel dat er
speelde. Nou ik kon me niet inhouden en zong spontaan mee. En zingen kan
ik, ook al zeg ik het zelf. En als ik dan een jong poesje dicht tegen me aantrek,
zingen we zelfs tweestemmig. Prachtig! Niet voor iedereen trouwens, want
laatst kregen we bijna een bloempot op de kop.
Het wordt trouwens wel een puinzooi in de wijk, volgens mijn baas. Alle straten
moeten er uit voor een nieuwe riolering zei hij. Ja dat zijn ze samen aan het
bespreken als ik bij zijn vrouw lig te spinnen. Ik luister dan gewoon mee, snap
je. Dat deed de huismus natuurlijk ook. Maar nu niet meer. Wie weet komt het
musje nog terug en heb ik er weer een prooi bij.
Tot dan, de groeten van Karel de Kater.
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UITTIP: Unieke muziekmiddag
Zondag 22 oktober in Rabotheater de Meenthe
van 14.30 - 17.00 uur
Toegang gratis

AFSLUITING KAARTSEIZOEN 2016-2017
Vrijdag 19 mei was alweer de laatste kaartavond van het seizoen 2016-2017.
Op deze avond worden dan ook de beide wisselbekers uitgereikt aan hen die de
beste gemiddelden hebben geleverd per avond.
De wisselbeker bij het jokeren gaat evenals vorig jaar naar mevr. Bakker-Mulder
met een gemiddelde score van 216 punten, gevolgd door dhr. Slot met 221
punten en mevr. Spin met 274 punten.
Bij het klaverjassen kon dhr. Onderweegs de beker niet behouden en moest die
afstaan aan dhr. Kipping, welke deze beker nu 1 jaar in huis mag houden met een
gemiddeld score per avond van 4872 punten.
Hier eindigde op de 2de plaats dhr. De Bruin met 4799 punten gevolgd door
mevr. Brand met 4786 punten.
Ook op deze avond heeft dhr. Oosterhoff van Albert Heijn Prinsenhoven voor
eenieder een prijsje beschikbaar gesteld waarvoor hartelijk dank namens al de
kaarters.
Winy Hoogma
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KLAVERJASSEN EINDSTAND 2016-2017
Eindstand
2017
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
28
29

Naam:

Gespeelde
wedstijden

Gem.
punten

J.Kipping
C.de Bruin
A.Brand
A. Bakker
J.W.Onderweegs
Schipper
B. Ebink
B. Haas
H. Drent
N. Haas
M.v.Luinen
J. Ykema
A. Ebink
G. Pieters
H.Bakker
H.Mathuizen
W.Hoogma
M.Schutte
H.Settels
J.Onderweegs
H.Pieters
T.v.Egmond
v.d.Maas
H.v.Luinen
G.schapelh-man
C.Mathuizen
R.Lubbinge
G.Orsel
G.Hahn

12
14
12
18
16
21
21
19
14
19
16
18
20
16
15
12
19
17
14
18
14
16
19
16
21
19
10
15
5

4871,8
4798,7
4786,3
4747,3
4736,2
4707,5
4676,5
4671,2
4667,4
4655
4647,7
4618,9
4603,4
4596,9
4579,1
4562,3
4547,1
4528,4
4494,2
4478,9
4476,6
4470,9
4441,2
4406,4
4379
4359,5
4348,4
4201,5
4090,2
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JOKEREN EINDSTAND 2016-2017
1
2
3
4
5
6

Mevr. Bakker-Mulder
Dhr. Slot
Mevr. Spin
Mevr.Slot
Mevr. Jonker
Mevr. Smit

18
7
16
8
17
18

215,94
221,43
274,38
283,75
375,41
450,61

Zoals eenieder van ons in bovenstaande uitslagen ziet, is de belangstelling bij
het klaverjassen goed te noemen alhoewel er natuurlijk altijd nieuwe kaarters bij
kunnen komen Want een bekend gezegde luidt : De zaal (het meer) is nooit vol.
Jammer genoeg is het bij het jokeren heel anders gesteld.
Daar is de spoeling zeer dun en doordat iedereen niet elke vrijdagavond kan (en
ook niet verplicht is) gebeurt het soms dat er niet gekaart kan worden.
Graag doe ik dan ook een oproep aan mensen, die aardigheid hebben om een
vrijdagavond te jokeren. eens langs te komen om mee te doen. Het kan toch niet
zo zijn dat er in een wijk als Steenwijk Noord het niet mogelijk is om deze avond
voor jokeren te behouden. Als het eenmaal weg is, komt ie zomaar niet weer en
is het kaartspel jokeren ten dode opgeschreven. Dus kom kaarten want het geeft
je een gezellige avond met koffie drinken en dergelijke, maar vooral belangrijk is
natuurlijk het contact met de andere mensen.
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WIJ, MARIEKE, HERMAN EN MAAIKE,
ZOEKEN EEN NIEUWE REDACTIE COLLEGA!
De redactie maakt onze Wijkinfo, het boekje wat nu voor u ligt.
Dit is best veel werk en kost ook redelijk veel tijd.
Naast ons eigen werk, gezinnen e.d. is dat soms best wel eens passen en meten.
Daarom zoeken wij z.s.m een nieuwe redactie collega!

WAT DOET DE REDACTIE?
Wij maken elk jaar 5 of 6 boekjes, dit doen we door enkele kopijstukken, die
aangeleverd worden via mail, te controleren en in te delen en in ons boekje te
zetten.
Een enkele keer krijgen we ook handgeschreven kopij, deze typen we dan over en
zetten we ook in het boekje.
Als we allemaal een aantal stukken hebben verwerkt, komen we 1 avond bij
elkaar om de laatste afronding te doen.
Dit is dus zon 5 /6 x per jaar.
Als het klaar is, sturen we het bestand naar de drukker, deze maakt een
proefdruk, deze controleren wij dan nog een keer en vervolgens wordt de
Wijkinfo gedrukt.
Graag zoeken wij iemand, die redelijk goed overweg kan met Microsoft Word en
die bij voorkeur in de avonduren kan samenkomen.

We zien uit naar jullie reacties!
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De Goede Lijstenmaker
De Goede Lijstenmaker
goed in - lijsten
goed ingiclée's
- lijsten
posters
giclée's
ophangsystemen
posters
kunstkaarten
ophangsystemen

Woldpromenade 6
8331 JG Steenwijk
Woldpromenade
tel. 0521-5112476
8331
JG Steenwijk
info@degoedelijstenmaker.nl
tel.
0521-511247
www.degoedelijstenmaker.nl
info@degoedelijstenmaker.nl
www.degoedelijstenmaker.nl

kunstkaarten

9
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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

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

13
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OPROEP CONTACTPERSOON
Voor het Steenwijkerdiep (oneven kant) + Gedempte Turfhaven zoeken wij een
nieuw contactpersoon wegens verhuizing van de huidige.
Graag opgeven via bestuur@steenwijknoord.nl
Wij bedanken Mw. Bosch voor haar inzet!

OPROEP CONTACTPERSOON TUTTELSTRAAT
Voor de Tuttelstraat zoeken wij een nieuw contactpersoon.
We bedanken hartelijk Mw. Mieke Schutte voor haar jarenlange inzet hiervoor!
Graag opgeven of voor vragen, bestuur@steenwijknoord.nl

UITSLAG PUZZEL WI
De oplossing van de puzzel van de Wijkinfo van juli is:

Flessenhals
Gewonnen door Dhr. W. van Steenbergen, Capellekade 4.
Van harte gefeliciteerd! U ontvangt binnenkort uw prijs.
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RUIM HONDENPOEP OP!

Bericht van een buurtbewoner aan alle wijkgenoten.
Beste buurtbewoner,
10 jaar woon ik nu in deze wijk en ik ben bang dat de verloedering begint toe
te slaan. Waar ik dit het meest aan merk? De hondenpoep die blijft liggen! Het
wordt de afgelopen tijd alleen maar erger.
Zelf hebben we ook een hond en bij een hond horen verantwoordelijkheden.
Eén daarvan is het opruimen van de poep. Voor de mensen die in de buurt
van het Steenwijkerdiep wonen, kan het niet makkelijker gemaakt worden. De
poepzakjes en een prullenbak worden geleverd door de gemeente. Toch ligt er
naar de Poseidon en rond de Hofjeswoningen enorm veel poep. Ook bij School
B laten de eigenaren de poep liggen. Dit is geen losloopgebied. Natuurlijk
snap ik het als u uw hond hier los laat, maar ruim de poep op! Al helemaal bij
de achteringang van School B. U weet hier 100% zeker dat er 5 keer per week
kinderen langs lopen.
Zelfs speelveldjes van de kinderen zijn niet veilig!!
Afschuiven op de toeristen gaat niet, want zowel ’s zomers als ’s winters ligt het
er, waarbij het wel lijkt alsof het ’s zomers minder is.
Een argument dat ik vaak hoor is, dat de poep van katten ook niet opgeruimd
hoeft te worden. Daar verbaas ik me altijd over. Ik snap namelijk niet waarom ik
mijn verantwoordelijkheid dan niet hoef te nemen. Het feit dat er winkeldieven
bestaan, wil toch ook niet zeggen dat ik bij de kassa van de winkel kan doorlopen
zonder te betalen?
Buurtbewoners, ik roep u op om uw verantwoordelijkheid te nemen en onze
buurt de fijne buurt te houden die het de afgelopen jaren geweest is. Ruim de
hondenpoep op!
Met vriendelijke groet,
M. Kroon 				
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HONDENPOEP! DIT ZEGT ONZE GEMEENTE!
Spelregels binnen de bebouwde kom voor iedere hondenbezitter in de gemeente
Steenwijkerland.
Aanlijnplicht
U dient uw hond aangelijnd te houden, uitgezonderd speciaal aangewezen
hondenlosloopterreinen. Dit geldt voor lopend uitlaten en ook naast de fiets.
Opruimplicht
Hondenbezitters moeten zelf de poep van hun hond opruimen. M.u.v.
hondenlosloopterreinen.
Verboden gebied
Alle speelplekken, zandbakken en trapveldjes zijn verboden gebied voor honden.
Deze regels en de aangewezen hondenlosloopterreinen en meer kunt u vinden
op de website van de gemeente via inwoners->leefomgeving->honden en
hondenpoep.
Geen internet? Dan kunt u de informatie opvragen bij de gemeente.

17
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NATIONALE ROLLATORLOOP
U heeft ongetwijfeld in de Opregte Steenwijker Courant van 8 september wel het
artikel (een hele pagina groot) gelezen over de Rollatorloop.
Doel hiervan is niet alleen bewegen, maar ook vooral minder-mobiele mensen
met elkaar in contact brengen.
Ook uit onze wijk hebben diverse senioren, zowel dames als heren, hieraan deel
genomen, waaronder mijn echtgenote en ikzelf.
Na een 10-weekse training onder begeleiding van een fysiotherapeut, om
een beetje conditie op te bouwen, was het woensdag 6 september eindelijk
zover. We werden allemaal om 10 uur op het Gemeentehuis ontvangen door
wethouder mevrouw Dieke Frantzen, die ons welkom heette met koffie/thee en
een gebakje en ons succes en veel zon toewenste.
Hierna werden alle rollators onderin een grote touringcar van Blok geladen en
konden wij onze plaatsen innemen en gingen richting Amsterdam, waar we
omstreeks 1 uur ’s-middags in het Olympisch Stadion aankwamen. Onder de
vrolijke klanken van een tien-man-sterk orkest met een zangeres, werd na enige
toespraakjes de Olympische Vlam ontstoken door niemand minder dan Nellie
Cooman, oud-wereldkampioene indoor sprint. Velen van ons voelden dit als een
historisch moment.
We konden kiezen uit 3 afstanden 400 mtr, 1 km of 2,5 km afhankelijk van
je conditie en vermogen. Er waren mensen bij voor wie die 400 mtr al een
supergrote prestatie was.
Ofschoon het absoluut niet een wedstrijd was en plaatsing een bijzaak, kwam
Steenwijk goed voor de dag met bijvoorbeeld op de 2,5 km een 1e, 3e en 6e
plaats. De speaker roemde dan ook de conditie van de Steenwijker deelnemers.
Na het in ontvangst mogen nemen van de “gouden plak”, een heuse, grote
medaille welke bij iedereen werd omgehangen, werd de Olympische Vlam weer
plechtig gedoofd.
De speaker riep alle niet-aanwezige senioren op om volgend jaar ook mee te
lopen, want bewegen is prima om lang gezond te blijven.
Onder begeleiding van muziek werden nog de nodige foto’s gemaakt, waarna wij
Wijkinfo STEENWIJK NOORD
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moe maar tevreden met onze prestatie en de mooie dag in de bus stapten en
terug naar Steenwijk reden.
Herman van Dijk

VERNIEUWEN WIJKVISIE OPROEP
Twee personen hebben de uitdaging aangenomen voor het vernieuwen van de
Wijkvisie.
Maar zij kunnen eigenlijk nog wel wat hulp gebruiken!
Wie? Man, vrouw, oud, jong en wonende in onze wijk Steenwijk Noord.
Hoe lang? Circa 1 jaar en verder kunt u dat onderling afstemmen
Belangstelling? Via het bestuur stellen we u met hen in contact.

INFO VRIJDAG 10 NOVEMBER
Cursus Veilig Verkeer Nederland (VVN)
Vrijdagavond 10 november staat de info avond in het teken van veilig verkeer.
Een instructeur van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Steenwijk verzorgt die
avond een opfriscursus. Deze avond is kosteloos!
Heb je zin om je kennis bij te spijkeren in de vorm van een leuke quiz? Dan ben je
van harte welkom om langs te komen.
Vrijdag 10 november 19.30 starten we! De koffie en thee staat voor u klaar!
NB: Eerdere informatie in Wijkinfo e.d. stond vermeld dat de info avond 3
november was, echter vanuit VVN is er per abuis iets mis gegaan, vandaar nu dat
deze 10 november plaatsvindt.
19
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Salon Trudy
Salon
Trudy
Praktijk voor

Natuurlijke geneeswijze
Praktijk voor
en Pedicure
behandelingen
Natuurlijke geneeswijze
en Pedicure behandelingen

Vector Bodyscan,
Vector Bodyscan,
Kinesiologie,
Nei
Kinesiologie, Nei
Neuro
emotionele
therapie,
Neuro
emotionele therapie,
Reiki
Reiki
Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5

Trudy
van
Heuvel
8331
KKden
Steenwijk
H. van Tel:0651383445
Steenwijckstraat 5
ook
s’avonds
8331 KK Steenwijk
Tel:0651383445
ook sʼavonds
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PUZZEL

ARTIEST
BEET
GOUVERNANTE
HAGEL
HOUWEN
IMPASSE
INROEPEN
INSTRUMENTAAL
INTEGRATIE
KIEN

KNAR
LADE
LANDINGSLICHT
LEESBAAR
LIVE
LUIZEN
MAAR
NARCOSE
NEPPEN
OOST

PIMPELEN
RAKI
RELAIS
SMET
SNEVEN
SNIP
SPREI
SPUITEN
TERUGKEREN

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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FIETSSEIZOEN AFGELOPEN
Het fietsseizoen is weer afgelopen.
Elke dinsdag probeerden we een tocht te fietsen. We hadden telkens redelijk
weer, zodat we erop uit konden. We willen graag iedereen bedanken die hebben
meegefietst. Het was elke week weer erg gezellig. Ook willen we graag speciaal
de mensen bedanken die voor ons zijn ingevallen als wij verhinderd waren.
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

23
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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!

27
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NIEUWS VAN BELANGEN
Ontwikkelingen pand Golfstate
De eigenaar van Golfstate heeft aanvraag gedaan om het pand om te bouwen
naar appartementen. Daar het pand dicht bij het spoor staat komt er teveel
geluid binnen voor reguliere bewoning.
De appartementen, die gerealiseerd mogen worden, zijn voor de doelgroepen
arbeidsmigranten en statushouders.
Een ontwikkeling, die niet als positief ervaren wordt. Verschillende bewoners
hebben inmiddels bezwaar aangetekend bij de gemeente.
Mocht u verdere informatie willen, onze belangengroep helpt u graag verder.
Voormalige Gouden Engel locatie
Wellicht heeft u gezien in de media dat er, eindelijk, ontwikkelingen zijn op de
voormalige locatie van de Gouden Engel. Het is de bedoeling dat Woonconcept
huurappartementen gaat realiseren in een woonblok met 4 lagen in de sociale
huursector.
De plannen zijn enigszins uit de doeken gedaan op 3 oktober.
Natuurlijk houden we ook deze ontwikkelingen in de gaten.
Parkeren langs Steenwijkerdiep parkzijde
De bewoners aan het Steenwijkerdiep aan de parkzijde zijn in overleg geweest
met de gemeente over het parkeren.
Na jaren hebben ze eindelijk overeenstemming bereikt. De inrichting word
groener en er worden een aantal parkeervakken gecreëerd.
Tot tevredenheid van de bewoners!
Zie verderop in deze wijkinfo meer over het parkeren en een plattegrondje.
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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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1e x BURENDAG 23 september

Het idee kwam laat, maar niet minder spontaan op: ook een deel van de wijk
Torenlanden in Steenwijk-Noord heeft zaterdag Burendag gevierd. Krap aan vier
weken geleden bedachten Lucie Manden en Harry van den Berg om méé te doen
aan dit landelijke evenement.
Een aantal buren werd gepolst en alras werd besloten de happening door te
laten gaan. Te laat helaas voor een financiële bijdrage van het Oranjefonds en
Douwe Egberts, maar het inventieve tweetal vond Jumbo Steenwijk, JL-catering
uit Steenwijk en de eigen wijkvereniging bereid te helpen.
Het resulteerde in een prachtige zaterdagmiddag en -avond, met een opkomst
van meer dan vijftig personen (de oudste was 80 jaar), waaronder ook veel
kinderen. Voor hen was er het JL-springkussen, terwijl de wijkvereniging
spontaan de luxe tent beschikbaar stelde. Er was koffie met wat lekkers van de
Jumbo, de bbq en een gezelligheid tot in de kleine uurtjes.
Opmerkelijk was het ‘omkeren’ van de ‘ideeënbus’ naar een ‘wat kan ik voor
een ander doen’-bus. Er kwamen vele voorbeelden binnen: ik help jou met de
computer, help jij mij een broek te vermaken? Ik doe klein klusjes in huis, wie
27
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helpt mij met de tuin? Dit concept gaat verder uitgewerkt worden!
Vol enthousiasme werd Burendag 2017 afgesloten, met de afspraak om de
volgende buren-meeting rond de jaarwisseling te houden, met vuurkorf,
Glühwein, erwtensoep en gezellige buren!
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HERINRICHTING TORENLANDEN VAN START
Flinke kwaliteitsimpuls aan de wijk Torenlanden in Steenwijk.
De werkzaamheden voor een flinke opknapbeurt van de wijk Torenlanden in
Steenwijk zijn onlangs gestart. Wethouder Douwe Oosterveen: ‘De plannen voor de
herinrichting van Torenlanden zijn in nauw overleg met bewoners, wijkvereniging,
ondernemers en andere belanghebbenden tot stand gekomen. Ook de
straatvertegenwoordigers hebben een belangrijke rol gespeeld. Samen hebben
we gekeken wat er moet gebeuren om de wijk een flinke impuls te geven. Na alle
voorbereidingen is het nu tijd voor de schop in de grond. Mooi!’
De herinrichting van de Torenlanden is nauw verbonden met de vervanging van
de riolering in de wijk. Met die werkzaamheden wordt begonnen. Daarnaast
krijgt de mr. Zigher ter Steghestraat een nieuwe inrichting, wordt het openbaar
groen en de verlichting in de wijk aangepakt. Wethouder Douwe Oosterveen:
‘Op het wensenlijstje staat ook een mooie invulling van de speelplek ‘Tuttelpark’.
Daarover gaan we in het najaar samen met de kinderen van de wijk praten om te
kijken wat zij graag willen.’
Werkzaamheden in fasen
De herinrichting van de Toren-landen gebeurt in verschillende fasen. Tijdens de
eerste fase (tot eind oktober 2017) en de vierde fase (in het voorjaar van 2018)
worden de Capellekade, van Swinderenstraat en de mr. Zigher ter Steghestraat
afgesloten voor doorgaande verkeer. De school, bedrijven en instellingen blijven

Albertine ging nog op de foto met de wethouder op de bouwplek
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bereikbaar. Wethouder Douwe Oosterveen: ‘We proberen de overlast tot een
minimum te beperken en daarom hebben we de planning van de werkzaamheden
zorgvuldig bekeken en afgestemd. Al met al gaat de wijk een mooie opknapbeurt
krijgen.’ Het symbolische startschot is donderdag 28 september 2017 om
13.30 uur door wethouder Douwe Oosterveen gegeven. Albertine de Jonge
vertegenwoordigde als Voorzitter het bestuur van onze wijkvereniging, Roland
Heerschop en Piet Brinksma waren er van Belangen, Maaike Jansen van de
Redactie. Daarnaast waren er ook een aantal straatvertegenwoordigers en
buurtbewoners aanwezig.
Meer informatie en de plattegrond van de herinrichting is te vinden op
www.steenwijkerland.nl/herinrichtingtorenlanden. Tevens hangt deze in het
Wijkgebouw ’t Torennest!
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NIEUWE INRICHTING STEENWIJKERDIEP
TUSSEN GEDEMPTE TURFHAVEN EN HOUTHAVEN
Binnenkort wijzigt de inrichting van het gedeelte van het Steenwijkerdiep tussen
Gedempte Turfhaven en Houthaven. Hieronder leest u waarom de inrichting
wijzigt en hoe de nieuwe inrichting eruit ziet.
Momenteel staan er veel auto’s langs de kant van de weg, terwijl de weg daar
eigenlijk te smal voor is. Het oorspronkelijk idee bij de bouw van de nieuwe
woningen en inrichting van het Steenwijkerdiep was dat er helemaal geen
auto’s geparkeerd zouden worden. Bewoners zouden vrij zicht hebben vanuit
hun woning. Sommige bewoners moeten wel op het Steenwijkerdiep parkeren,
omdat zij geen eigen parkeergelegenheid hebben. In de praktijk staan er echter
vaak meer auto’s, waardoor het lastiger wordt om elkaar te passeren en soms
uitritten worden geblokkeerd.
Om dit gedeelte van het Steenwijkerdiep zoveel mogelijk autovrij te krijgen
en het parkeren voor de bewoners zonder eigen parkeergelegenheid zo goed
mogelijk te regelen, wijzigt de inrichting. Tussen de Gedempte Turfhaven en
Steenwijkerdiep 95 worden de tegels tussen de bomen verwijderd en vervangen
door beplanting. Op het gedeelte vanaf huisnummer 95 en de Houthaven komen
zes parkeervakken tussen de bomen. Deze parkeerplaatsen worden gereserveerd
voor de bewoners die geen eigen parkeergelegenheid hebben.
In de tweede helft van november vinden de werkzaamheden plaats. Om tot een
goede verdeling van de bomen en de parkeervakken te komen, worden een paar
bomen verplaatst. Op de plekken waar parkeervakken komen wordt een andere
kleur bestrating toegepast tussen de bomen. Tijdens de werkzaamheden is het
achterliggende gebied gewoon per auto bereikbaar.
Bewoners kunnen voor meer vragen contact opnemen met Kor Venhuizen,
Gemeente Steenwijkerland, via telefoonnummer: 14 0521.
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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
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WIJKAGENDA 2017 - 2018
13 oktober
20 oktober
27 oktober
3 november
10 november
17 november
24 november
1 december
8 december
15 december
22 december
29 december

2018

6 januari
19 januari
26 januari
2 februari
9 februari
16 februari
23 februari
2 maart
9 maart
16 maart
23 maart
30 maart
6 april
13 april
20 april
27 april
11 mei
18 mei

Bingo
Kaarten
Kaarten
Kaarten		
Info avond
Meer informatie in deze wijkinfo op blz.
Bingo
Kaarten
Kaarten
Kaarten
Bingo
Kaarten
Kaarten
Nieuwjaarsinstuif
Meer informatie volgt
Bingo
Kaarten
Kaarten
Kaarten
Jaarvergadering
Meer informatie volgt
Bingo		
Kaarten
Kaarten
Kaarten
Bingo
Kaarten
Kaarten
Info avond
Meer informatie volgt
Bingo
Kaarten
Kaarten
Bingo		

N.B.
De inloop van de bingo is vanaf 19.15 uur, we starten om 19.30 uur
De inloop van het kaarten is om 19.00, we starten om 19.15 uur
* onder voorbehoud van wijzigingen
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JEUGDAGENDA + JEUGDCOMISSIE
Zoals eerder bekend gemaakt in de jeugd flyer was de kerst knutsel gepland op
13 december, echter dit kan niet doorgaan.
De nieuwe datum is:
20 december
Kerst knutsel
Meer informatie hierover volgt begin december in een aparte flyer.

KOFFIEOCHTENDEN
We zijn woensdag 20 september weer begonnen. Elke woensdagochtend van
10.00 tot 11.00 uur in het ’t Torennest. Komt u ook?

Eigenwijks
ZOEKT VERSTERKING!
Het team van Eigenwijks zoekt versterking !
Wij zoeken iemand die:
• Wil meedenken met ideeen voor de wijk
• 5/6 x bijeen wil komen met ons
• Af en toe een email wil beantwoorden en opstellen
Voor vragen, meer informatie of opgave, stuur een email naar
eigenwijks@steenwijknoord.nl ten name van Albertine de Jonge of Anjo Geluk.
We zijn u bijvoorbaat dankbaar!
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JEUGDACTIVITEIT BOWLEN
Zaterdag middag 7 oktober.
Buiten regent het en waait het. Het is echt herfst! Echt een heerlijke middag om
te gaan bowlen.
Een prachtige groep van 34 kinderen en tieners komen op tijd bij de bowlingbaan
in Tuk om de juiste schoenen aan te trekken. Na de groepsindeling verteld en
aangehoord te hebben gaat iedereen naar de juiste baan en meteen worden
de eerste ballen vol enthousiasme over de baan gegooid, in de hoop natuurlijk
dat er zoveel mogelijk pionnen worden omgegooid. Af en toe hoorde je ineens
gejuich, want dan werd er een strike gegooid!
Iedereen deed erg zijn best. De stemming zat er goed in. Het werd een hele
gezellige middag!
Dit is zeker voor herhaling vatbaar!
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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

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
VACATURE
Mw. Holterman - Trinks – Prinsenhoven 38
Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4

Tel.
514667
514667
517012
517012
524774
514667
512047
0612023044

Houthaven
Dhr. J. v/d Maas – Houthaven 28
523513
M. Kiersstraat
De heren Harry en Harm - M.Kiersstraat 19 851019
N. ter Maethstraat
Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13 511914
Neptunus
Mw. R.Lubbinge – Steenwijkerdiep 151
515244
Poseidon
Mw. A. Spin - Woldpoort 45
512324
Produktieweg
Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
524774
Stationsbuurt
Mw. Spreen – Krimweg 2
512024
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot – Steenwijkerdiep 80
519049
Steenwijkerdiep
VACATURE
Tukseweg (t/m brug) Mw. T. Kuiper – Tukseweg 116
518529
Tukseweg (vanaf brug) Mw. G. Keizer - Tukseweg 126
524774
Tuttelstraat
VACATURE
Z. ter Steghestraat
Mw. Holterman - Trinks – Prinsenhoven 38 512047
Buitenleden+Nijenstede
Dhr. J.
Meinsma – Burg. Reinenstr. 10
512609
Woldpoort
Mw. A. Snijder - Woldpoort 11
0612358471

Alarmnummers:
Brandweer / Ambulance / Politie
Géén spoed, wel politie 		
Centrale Huisartsenpost Meppel
Apotheker buiten openingsuren
Servicelijn gemeente 		

112
0900-8844
0900-112 0 112
0521-518111
0800- 8 650 650
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communicatie
drukkerij
print
belettering
websites
Woldmeentherand 3 | 8332 JE Steenwijk
(0521) 52 44 55 | info@bijzonderdruk.nl

www.bijzonderdruk.nl
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