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VAN DE REDACTIE

Kopij, gratis familieberichten, kleintjes 
(advertentieruimte, niet voor bedrijfs-
matige 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 november 2014  

Voor u ligt weer een nieuwe wijkinfo. In deze editie kunt u een verslag lezen van het 
Volleybal toernooi en de bbq die zijn georganiseerd door de Jeugdcommissie van 
Steenwijk Noord.

Tevens hebben we een nieuwe rubriek in het leven geroepen: Maak kennis met....
een ondernemer of onderneemster uit onze buurt. 
Deze keer kunt u kennis maken met Manon Lemkes, zij geeft kinderyoga in het Onder-
nemershuis in Steenwijk.  Mocht u een keer iemand weten met wie wij graag kennis 
zouden willen maken, dan horen we dat graag! 

Op blz.  vindt u zoals u van ons gewend bent weer een agenda met daarop de data 
van de kaart- en bingo avonden. Ook de koffie ochtende gaan weer van start vanaf 
woensdag 29 oktober. Jan heeft voor ons wederom een lekker recept gemaakt, dit 
keer komt het recept uit de Zuidelijke keuken. 

Voor de kinderen ook in deze wijkinfo weer een kleurplaat. Wanneer deze voor 1 
november wordt ingestuurd maken ze kans op een leuke prijs! Dus doe allemaal mee!

Voor nu wensen we u veel lees - kijk- en puzzelplezier!

Met vriendelijke groet,
de Redactie 

Jildau Coehoorn
Maaike Jansen
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VAN DE BESTUURSTAFEL

Vanaf 29 oktober starten de wekelijkse koffie ochtenden weer in ons wijkgebouw t 
Torennest. 
Elke woensdagmorgen van af 10.00 uur inloop. 

Voor leden en niet leden. 

U bent van harte welkom!

KOFFIE OCHTENDEN

Ook voor het bestuur is de vakantie voorbij en waarschijnlijk geldt dat voor de meeste 
van onze leden. Wij merken het  o.a. aan de hoeveelheid post. 

Eind augustus was het jaarlijks volleybal toernooi. Helaas, het schijnt niet te mogen, 
er viel natuurlijk weer regen. Gelukkig was het een bui waardoor er gewoon in het 
zonnetje van de BBQ genoten kon worden.
Intussen zijn ook de eerste vergaderingen weer gehouden, waar grote en kleine pro-
blemen aan de orde zijn gekomen. Gelukkig dat we kunnen rekenen op de jeugdcom-
missie en een werkgroep belangen. 

Die jeugdcommissie heeft voor de laatste maanden van 2014 nog een paar leuke 
activiteiten op het programma staan. 
Natuurlijk gaat het kaarten en de Bingo weer volgens het normale rooster verder. Het 
bestuur heeft voor de ”INFO” avond van 31 oktober een klompenmaker uitgenodigd. 

Zie de aankondiging op blz. in deze wijkinfo.

Met vriendelijke groet, 

namens het bestuur
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Wij nodigen u uit voor een Demonstratie Klompen maken die wordt gehouden op  
vrijdagavond 31 oktober  a.s. in ons wijkgebouw ‘t Torennest aan de Matthijs Kiers-
straat 11. We beginnen om 19.30 uur.

Dit keer hebben we gekozen voor een demonstratie klompen maken. Maar niet al-
leen het maken van klompen komt aan bod. Er zullen ook veel voorbeelden van zijn 
creaties getoond worden.
Martin Dijkman uit Luttenberg brengt zijn demonstratie met veel humor en verhalen 
uit de wereld van de houten schoen.
Met zijn ambacht is hij de hele wereld rond gereisd en is  o.a. in Hongkong, Osaka, 
Dallas en Dubai geweest.
Hij is creatief en houdt van een grapje. Dat blijkt ook uit zijn assortiment.
Voorbeelden uit het aparte soort draagklompen dat hij maakt zijn b.v. een Nike-Air-
klomp en wat te denken van een Japanse tijgerklomp.
Maar ook klompenmozaïeken, trekpoppen, nestkastklompen zitten in zijn assorti-
ment.

Al met al belooft  het een leuke avond te worden waarop we veel mensen hopen te 
mogen begroeten.
Na afloop van de demonstratie nodigen we u uit om gezellig met ons nog een drankje 
te drinken.

Het bestuur van  de wijkvereniging Noord.

UITNODIGING INFO AVOND 
Vrijdag 31 oktober - Demonstratie Klompen maken

U KOMT TOCH OOK? 
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MAAK KENNIS MET Manon van Kinderyoga

Ze kon body balance gaan geven, dit vonden de collega’s daar bij haar passen. Na 
het lesgeven kwam ze erachter dat dit inderdaad helemaal goed bij haar pastte en zo 
rolde ze gaande weg in het wereldje van Yoga en pilates. Dit gaf haar het zetje om te 
ontdekken dat dit was wat ze wilde. Het proefde naar meer, dus volgde ze nog enkele 
opleidingen. Bijvoorbeeld: yin yoga, poweryoga en kinderyoga. Ze wilde dit graag voor 
haar zelf doen en zette de stap. 

Stempel ADHD
Het idee om dit voor haar zelf te doen kwam door de liefde voor sport maar ook 
door wat in haar jeugd is ontstaan;  destijds kreeg ze het stempel ‘ADHD’ op gedrukt. 
Hiervoor kreeg ze ook medicatie. Deze gaf niet het juiste effect omdat haar gevoel 
heel sterk werd onderdrukt. En dat terwijl Manon een gevoelig meisje was en is. Door 
het volgen en geven van yogalessen kwam ze tot de ontdekking dat ze daardoor meer 
ontspannen werd, meer bij haar eigen rust kwam. Meer dan ze ooit met de medicatie 
heeft kunnen bereiken. Daar was ze al een hele poos daarvoor mee gestopt, omdat 
dat gewoon niet goed voelde. 

Kinderen en yoga
Met kinderyoga wil Manon bereiken dat kinderen even tot zichzelf komen, kunnen 
ontspannen maar ook meer zelfvertrouwen krijgen. Dit doet ze op een speelse wijze 
door ze bijvoorbeeld hun superheld te laten uitbeelden door middel van yogahou-
dingen. Een les kinderyoga ziet er als globaal als volgt uit: elke week staat een ander 
thema centraal. De les begint met een warming up, dit is meestal een dans. Na de 
warming up volgt een moment van rust in de vorm van ademspel of massage. Het 
vertellen van een verhaal/avontuur uitbeeldend in yogahoudingen is de volgende 
stap.  Afsluitend volgt een kleine meditatie in de vorm van een verhaal en kunnen de 
kinderen dat doormiddel van tekenen uitbeelden en laten zien.  Tot slot wordt hier 
nog kort over gesproken. Zo wisselen rustig en druk elkaar in de yogales af.  

Manon is een dame met een vlotte babbel en 
een open persoonlijkheid. Ze heeft een studie 
Biotechnologie afgerond, maar kwam er gaande-
weg achter dat dit niet helemaal bij haar paste. 
Van allerlei dingen heeft ze gedaan en onder-
zocht om te ondervinden wat ze dan wel wilde. 
Ze kwam terecht bij een groothandel in laborato-
rium-materialen waar ze op kantoor ging werken. 
Daarnaast kwam ze erachter dat sporten, wat ze 
in haar vrije tijd deed, toch wel erg bij haar paste. 
Op de sportschool waar ze sportte kreeg Manon 
ineens de mogelijkheid om les te gaan geven, dit 
greep ze met beide handen aan. 
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Reacties kinderen en ouders
Kinderen vinden het leuk, zijn enthousiast omdat het naast school en andere ver-
plichtingen als zwemles een hele leuke ontspannende les is.  Ouders geven aan dat 
kinderen er veel aan hebben. Een meisje van groep 5 kwam naar Manon toe en ver-
telde dat ze veel stress had en dacht dat kinderyoga haar zou kunnen helpen. 
Een ouder noemde dat haar kind meer ontspannen was en daardoor zich beter kon 
concentreren op school. 
Al met al veel positieve ervaringen waar Manon heel blij mee is! Graag zou ze meer 
kinderen en ouders kennis willen laten maken met kinderyoga. 
De lessen worden gegeven op dinsdag van 16.30 tot 17.30 in het Ondernemershuis 
aan het Stationsplein 12-14 in Steenwijk en op donderdag in Multifunctioneel cen-
trum de Zuidwester aan de Gasthuislaan 84 te Steenwijk van 16.00 – 17.00 uur. 

KENNISMAKINGSLES EN OPGEVEN

Een kennismakingsles is kosteloos.
Opgeven via info@yinyogasound.nl. Bellen kan natuurlijk ook: 06- 36 13 57 79. 
Tevens geeft Manon ook yoga voor volwassenen. Meer informatie hierover is te vin-
den op: www.yinyogasound.nl. Manon is aangesloten bij www.kinderyoga.nl en heeft 
tevens een keurmerk.
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Bert Vis - Steenwijkerdiep -  tel (0521) 534 090 
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Eén keer per jaar worden we door de gemeente Steenwijkerland uitgenodigd voor het 
Voorzittersoverleg.
Dit jaar was dat op 2 juli in café De Steen in Willemsoord. Het is een overleg met de 
voorzitters van de alle kernen en wijken van Steenwijkerland en het college van bur-
gemeester en wethouders.
Deze ronde stond met name in het teken van kennismaken met en ons laten informe-
ren door de nieuwe ploeg wethouders.
Samen met onze secretaris Elly van der Maas ben ik daar aanwezig geweest.
In het kort komt de nieuwe richting van het college erop neer dat we  nog meer 
verantwoordelijkheid voor onze eigen leefomgeving krijgen en dat we dat moeten 
bereiken door meer zelfwerkzaamheid.
Met natuurlijk niet al te grote financiële tegemoetkoming maar eventueel wel met 
meer praktische ondersteuning.
Het is dus handen uit de mouwen voor een ieder om de leefbaarheid te behouden 
dit in een, over het algemeen, vergrijzende samenleving. Daar bij wel aantekende dat 
onze wijk tegen de stroom in gaat want wij verjongen.
Een ware uitdaging dus....

Vervolg....Hamer
 
Na zo’n informatieve avond praten we altijd nog even met deze en gene na. In mijn 
geval was dat met Henry Bos, voorzitter van Willemsoord en Rond de Blesse tevens 
die avond voorzitter, en sinds mijn tienertijd een heel goede bekende.
Ik complimenteerde hem met de manier waarop hij de vergadering had geleid, dat 
is hem meer dan toevertrouwd dat hij het goed voor elkaar had met een ‘n heuse 
voorzittershamer.  Ach zei hij dat kun je ook zo aan mijn vader vragen om er een te 
maken die loopt toch regelmatig bij jullie voor de deur langs. Toch wel enigszins terug-
houdend van mijner zijde en het feit van de vakantie voor de deur was het daar bij 
gebleven. Tot het moment van mijn moeders verjaardag maandag 04 augustus. Mijn 
man was nog even langs huis geweest voor de verzorgingstas voor mijn jongste en 
kwam terug in Zuidveen met de tas en nog een plastic zak met iets erin. Dat moest ik 
maar even uit pakken......
Ik schoot in de lach want daaruit kwam een mooie houten voorzittershamer!! Hele-
maal geweldig! 
Dus bij deze namens mij en de wijkvereniging aan de heren Bos sr. en Henry Bos een 
zeer hartelijke dank.

Albertine de Jonge

VOORZITTERSOVERLEG
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WIJKAGENDA 2014 /2015

JEUGDAGENDA 2014
Datum   Activiteit               Aanvang

Zondag 31 oktober  Dansworkhop  15.45 uur
      Start 16.00 - 17.00 uur 
Dinsdag 11 november  Sint Maarten optocht Info volgt

Komend najaar zijn er natuurlijk weer de gebruikelijke Kaart- en bingo avonden.
Een overzicht  van de agenda: 

2014      2015

19 september Bingo
26 september Kaarten
3 oktober Kaarten
10 oktober Kaarten
17 oktober Bingo
24 oktober Kaarten
29 oktober Start Koffie 
  ochtenden
31 oktober Info avond
7 november Kaarten
14 november Bingo
21 november Kaarten
28 november Kaarten
5 december Kaarten
12 december Bingo
19 december Kaarten

2 januari  Kaarten
7 januari  Nieuwsjaarsinstuif
9 januari  Kaarten
16 januari Bingo
23 januari Kaarten
30 januari Kaarten
6 februari Kaarten
13 februari Bingo
20 februari Kaarten
27 februari Jaarvergadering
6 maart  Kaarten
13 maart Bingo
20 maart Kaarten
27 maart Kaarten
3 april  Kaarten
10 april  Bingo
17 april  Kaarten
24 april  Info avond
1 mei  Kaarten
8 mei  Bingo 
15 mei  Kaarten
22 mei  JAARLIJKSE FEESTAVOND
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Heden een heerlijk makkelijk gerecht uit de Zuidelijke keuken.
Het kan als voorgerecht of als hoofd gerecht dienen.
Aubergines gevuld met groenten en kaas.

Bereiding

Was de aubergines en snij ze in de lengte door.
Hol ze uit tot de zaadjes er uit zijn.
Snij de wortel en de prei in heel kleine stukjes.
Doe dit in een bak en meng daarbij het fijn gesneden lente uitje, en de peterselie.
Giet er twee eetlepels olijfolie bij.
Dan doen we er de in zeer kleine blokjes ham bij.
Alles goed mengen en in de uitgeholde aubergines doen.
Afdekken met aluminium folie en de oven in ( 15-20 minuten als de kleur goed bruin 
wordt)
Nu strooien we de kaas over de aubergines en dan opnieuw 5 minuten in de oven.
Wees niet te zuinig met de kaas ( of buitenlandse kaas soorten).
Dien ze op met wat tomaat en zilveruitjes en geef er wat lekkers te drinken bij.

       Groeten van Jan

KOKEN MET JAN

Benodigheden: 

• Een oven,               
               

voor twee personen 

• 2 grote aubergines.

• 2 ons geraspte kaas 

(smaak van de kaas zelf 

bepalen.)

• 2 ons ham  (kleine 

blokjes) 

• 1 fijn gesneden lente ui)

• peper /olijfolie/ zout.

• 1 wortel 

• peterselie

• 1 kleine prei.
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 WONINGINRICHTING 
PARKET/ ZONWERING                                      
TAPIJTEN/GORDIJNEN 
LAMINAAT/LINOLEUM 
Tukseweg 34, Steenwijkerdiep 6, Boterweg 8. 

Steenwijk, telefoon 0521-512003. 
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DE HUISMUS                   
Heerlijk om na een lange vliegroute weer op het oude nest
terug te komen. Ik vloog met mijn ega naar Monnickendam,
Broek en Waterland, Amsterdam,Almerehaven,
Spakenburg ,Elburg ,Kampen  en over Zwartsluis en 
Ossenzijl weer naar Steenwijk. Veel gezien onderweg en veel geleerd.
Nu vlieg ik weer over het diep en de Torenlanden en kan eigelijk nog weinig bedrijvig-
heid zien. Wel gezien het bord bij de oude school ,daarop staat een afbelding hoe 
het gaat worden. Zal mij benieuwen of het doorgaat. Ook hoorde ik dat de oude bieb 
gesloopt gaat worden en dat er woningen komen. Weer een stukje verleden weg. 
Maar ja , de vooruitgang zullen we maar zeggen. Binnenkort en wel op 29 augustus 
begint met weer met kaarten in het Torennest.
Jongeren (heb ik horen zeggen ) zij van harte welkom. Dus “jeugdigen “ komt allen. 
In de haven zag ik op mijn rondvluchten dat het er keurig op geruimd bij ligt. Hulde 
aan de Havenmeester(s) . In de wijk zelf  is het met de wegen minder gesteld. Als je 
daar met een rollator of met je auto over heen rijd ,mag je blij zijn dat je niet meteen 
in het hospitaal terecht komt. Jonge wat is dat hobbelig. Misschien iets voor de wijk-
raad? Tijdens mijn vlieguurtjes kom ik elke keer weer een groot minpunt in onze wijk 
tegen. Ja,ja, u raad het al, n.l het oude vervallen en Steenwijk onwaardige Welkoop 
gebouw. Van vele toeristen hoor ik de reactie; Wat een afschuwelijk gebouw ,waar-
om doet men er niets mee. Waarvan acte. Hopelijk lezen bestuurders dit stukje ook.
Mensen ik vlieg terug naar mij nest want mij vogelvrouwtje heeft de koffie klaar.
Hopelijk tot volgende vluchtroute.                                                
        De HUISMUS

Ook in het komende seizoen 2014-2015 wordt er door muziekschool: “Vanderpol”, 
muziekonderwijs verzorgd. Op de volgende instrumenten kan/zal worden lesgegeven:
A. Blokfluit, sopraan, alt en tenor;
B. Dwarsfluit;
C. Slaggitaar;

De lessen vangen aan op woensdag 1 oktober. In alle categorieën is er nog ruimte 
voor enkele leerlingen. U (jij) kunt zich aanmelden via de telefoon 05 21 - 51 52 88
Of via e-mail: mjvdpol60@hotmail.com 

Michiel van der Pol
M. Kiersstraat 14,
8331 KR Steenwijk.

MUZIEKSCHOOL: “VANDERPOL STEENWIJK” 
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IN DE PEN.........
We hebben “de pen” doorgegeven gekregen van onze buurman 
Chris Noorman. Helaas hebben we nog niet zo heel lang van elkaar 
als buren kunnen genieten, aangezien wij als familie in augustus 2013 voor twee 
jaar zijn vertrokken naar Senegal. Inmiddels wonen wij dus al een jaar in dit Afri-
kaanse land, met heel veel plezier. Hoewel we ook wel met regelmaat terugdenken 
aan Steenwijk en er ook naar uitzien om volgend jaar weer terug te zijn in onze 
mooie straat. En lekker een zoute haring kunnen halen bij de enige echte viskraam 
van Steenwijk ;-). Als gezin wonen en werken wij nu twee jaar op een school voor 
kinderen van andere zendelingen in West Afrika. Deze kinderen kunnen niet bij hun 
ouders blijven voor scholing. Dit kan bijvoorbeeld zijn dat er geen goed onderwijs is 
in het gebied waar de ouders wonen en werken, of dat er geen mogelijkheden zijn 
voor thuisscholing. Deze kinderen kunnen dan op onze school terecht. Het is een 
school volgens het Engelse leersysteem. De school heeft drie gebouwen, een soort 
huizen, waar deze kinderen samen met een echtpaar wonen. Wij zijn zo’n echtpaar, 
zogenaamde dormouders. Wij zijn er voor hen, begeleiden hen en proberen zo goed 
mogelijk een huiselijke, familiaire sfeer te creëren.
We verblijven nu nog 1 jaar in Senegal en daarna hopen we weer terug te zijn in de 
Harmen van Swinderenstraat.
Mocht u het leuk vinden om meer te lezen of via nieuwsbrieven op de hoogte te 
blijven, dan kunt u informatie vinden op onze website www.vandrogen.com of een 
mailtje sturen naar vandrogentfc@gmail.com
Hartelijke groet,
Bert, Gaby, Yoram, Micha en Esra van Drogen
Zij geven de pen door aan  Bas en Sietske de Jong, Houthaven 15 te Steenwijk.
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VOLLEYBAL & BBQ
Op 31 augustus is er een buurt volleybaltoernooi en bbq voor bewoners uit Steenwijk 
Noord. Dit werd georganiseerd door jeugdcommissie Steenwijk Noord. Vanaf 14.00 
uur kon iedereen zijn sportiviteit laten zien tijdens een potje volleybal. Er werd goed 
gespeeld. Er ging hier en daar een bal uit en een bal belandde op de puntige rand 
van het dak, oh nee bal lek….gelukkig was er een goede reserve bal en kon het spel 
hervatten. 
Het volleybaltoernooi bestond  uit 4 teams, er werd fanatiek gespeeld maar de uit 
eindelijke grote winnaar werd Apollo 13 (Capellestraat) GEFELICITEERD! 

Voor de kinderen was er een pannakooi en springkussen geregeld en daar werd 
dankbaar gebruik van gemaakt.  Er werd volop gevoetbald binnenin de pannakooi en 
uitbundig gesprongen op het luchtkussen. 
Aansluiten was er om 17.00 een gezellige bbq. Onze dank gaat uit naar alle buurtbe-
woners die aan deze activiteit hebben deelgenomen en iedereen die hieraan heeft 
meegeholpen met het opzetten ervan. Er werd heerlijk gesmuld van de salades het 
stokbrood en het vlees en onder het genot van een drankje werd er gezellig met 
buren gekletst. 
Ondanks een kleine regenbui was het een geslaagde middag...het zonnetje heeft ons 
niet in de steek gelaten!
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Praktijk voor Natuurgeneeskunde.
En Voetsalon “Trudy”.

Kinesiologie. Bloesemtherapie.
Neuro Emotionele Intergratie Therapie.
Hulda Clark Therapie.
Reiki Behandelingen en cursus.
Leer en concentratieproblemen. Dyslexie.
Voedingsanalyse/allergieën.

Trudy van den Heuvel
H. van Steenwijckstraat 5
8331 KK Steenwijk
onlinezaken@yahoo.com
Behandeling ook s'avonds volgens afspraak
0651383445
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“SHANGHAI” 
CATERING 

Speciaal voor al uw feestjes thuis! Ook voorverenigingen! 
Voor informatie kunt u bellen		(0521)	512176 

Paardemarkt 4 – Steenwijk 
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KLEINTJES
WELKOM 

Mw. Wibbelink 

als nieuw contactpersoon van 
de N. ter Maethstraat. 

We zijn blij met uw inzet!

HARTELIJK BEDANKT & 
WELKOM 

Mw. TM. Mulder kan wegens 
ziekte helaas niet meer con-
tactpersoon van de Woldpoort 
zijn. Wij danken haar voor haar 
inzet. 
Mw. A. Snijder nam haar taken 
tijdelijk waar maar wil dit nu 
wel blijven doen. 
Hier zijn we erg blij mee! 
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Voor de bestrijding van alle 
soorten ongedierte 

Onder andere: 
� Houtworm 
� Boktor 
� Muizen 
� Ratten 
� Wespen 
� Vliegen 
� Papiervisjes 
� Zilvervisjes 
�  

Vestdijkhof 4 
8331 PW Steenwijk 
tel. 0521 – 52 33 52 

 

V o ge l  
voor al uw: 

 
� saus en behangwerk 
� wandafwerking 
� binnen en buiten 
� schilderwerk 

 
Is uw woning 15 jaar of ouder? 
Dan betaalt u slechts 6% btw. 
 

Vogel 
Ruiterweg 57 

7974 HA Havelterberg 
Tel. (0521)  51  17  92 
GSM. 06. 233  836  35 

We zijn verhuisd ….. 
Kantoor: Doelenstraat 9, 8331 HZ Steenwijk 
Telefoon 0521 – 512613 
Internet: www.onderlingesteenwijk.nl 
E-mail: info@onderlingesteenwijk.nl 
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 Oliehandel     Dolderweg 10 
J.Pit &Zn.           8331LL 
(Compaan – Pit)   Steenwijk   

tel: 0515-577924 
Dieselolie-Petroleum-Gasolie-Smeerolie 
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KAARTEN VRIJDAGAVOND 
Het nieuwe seizoen is weer aangebroken! Op de vrijdagavond kunt u 
weer komen kaarten in ons wijkgebouw ’t TORENNEST”. Voordat we de 
uitslagen geven van  eerste  avonden in het nieuwe seizoen  kijken we 
eerst terug naar het afgelopen seizoen.

Elke vrijdagavond was er een goede bezetting voor het klaverjassen. Bij 
het jokeren viel dat soms wat tegen. 

We wachten nog steeds op u! Dus kom en doe een keer mee! 
Het is geen verplichting om elke keer te komen. Kunt u een keer niet 
dan is dat geen probleem. Volgende week maar weer.

De eindstand ziet er als volgt uit: Onder gespeeld:  het aantal avonden 
dat je bent geweest met je naam erachter. 
Gemiddelde score:  Het totaal aantal punten behaald  gedeeld door het 
aantal avonden dat je bent geweest
De winnaars zijn zij die de hoogste score haalden bij het klaverjassen 
en bij jokeren de laagste.

Klaverjassen Seizoen 2013-2014
Gespeeld Namen Gem. score

1 17 H. Mathuizen 4788.8
2 17 J. Bakker 4688.2
3 14 v.d. Maas 4660.7
4 21 J. Kipping 4657.3
5 20 J. Ykema 4620.6
6 22 B. Ebink 4619.7
7 14 C. Veenstra 4611.6
8 22 W. Hoogma 4600.5
9 24 M. Schutte 4598.9
10 16 B Haas 4598.2
11 20 H Drent 4597.7
12 21 A. Bakker 4585
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13 23 E. Lubbersen 4584.6
14 15 J. Beute 4553.3
15 18 G. Pieter 4531.6
16 14 H.v.Luinen 4524.7
17 21 G. Schapelhouman 4503.6
18 13 J. Beltman 4494.5
19 15 H. Pieters 4488.3
20 18 G. Schutte 4485.8
21 17 R Lubbinge 4482.7
22 16 C. Mathuizen 4477.2
23 22 A, Ebink 4469.2
24 17 C. de Bruin 4462.7
25 17 M.v.Luinen 4455.5
26 17 J.W. Overweegs 4454.9
27 16 J. Onderweegs 4415.8
28 9 T. Breute 4407.6
29 17 G. Orsel 4390.2
30 12 N. Haas 4259.8
31 20 H. Settels 4232.2

Jokeren Seizoen 2013-2014
1 21 Mw. Stephanus 201
2 20 Mw. Bak-Mulder 208
3 11 Mw. Bakker 231
4 18 Mw. Slot 275
5 13 Mw. Spin 305
6 15 Dhr. Slot 322
7 12 Mw. vd ploeg 330
8 23 Mw. Zoer 344
9 14 Mw. Smit 376
10 19 Mw. Jonker 390
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Klaverjassen : 29 augustus 2014 Jokeren: 29  augustus 2014
1ste Mevr.  Ykema 5647 1ste Mevr. Bakker-Mulder 213

2de Mevr. Onderweegs 5560 2de Mevr.  Jonker 214

3de Hr.    Onderweegs 5364
4de Hr.    Drent 5300
5de Mevr.  Veenstra 5214

Klaverjassen : 5 september 2014 Jokeren:  5 september  2014
1ste Hr. Ebink 5200 1ste Mevr. Spin 127
2de Hr. Hoogma 5134 2de Mevr.  Stephanus 219
3de Mevr. Veenstra 5013
4de Hr.    Pieters 4903
5de Mevr.  Ebink 4726

Klaverjassen 12 september 2014 Jokeren
1ste Mevr. Ykema 5974 Mevr. Jonker 137
2de Dhr.    Pieters 5323 2de Mevr. Stephanus 170
3de Dhr.    Ebink 5187
4de Mevr.  Ebink 4980
5de Dhr.     Lubbersen 4960

Wij feliciteren 
Dhr. 
Madhuizen en 
Mw Stephanus 
met het 
behalen van de 
eerste plaats. 

KAARTUITSLAGEN 
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PUZZEL - SUDOKU
Van de vorige puzzel hebben we geen oplossingen binnen gekregen, 
dus jammer genoeg geen prijsje uitgedeeld! 

In deze sudoku-puzzel moeten nu de cijfers 1 tot en met 9 worden 
ingevuld, en wel op zodanige wijze dat:

Op elke horizontale rij elk cijfer slechts één keer voorkomt
In elke verticale kolom elk cijfer slechts één keer voorkomt
In elk subrooster (vak 3x3) elk cijfer slechts één keer voorkomt
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KLEURPLAAT

Lever de kleurplaat voor 1 november in  bij Maaike Jansen aan de Matthijs 
Kiersstraat 12. De drie mooiste inzendingen krijgen een leuke prijs!      
Naam.................................................................... 
Leeftijd..............          Adres......................................................................
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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

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  Dhr. J. Beute – H. v. Swinderenstraat  17        512618
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               Dhr. J. Beute – H. v. Swinderenstraat  17        512618 
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) Dhr. J. Beute – H. v. Swinderenstraat  17        512618 
Tuttelstraat                Mw. G. Schutte – Tuttelstraat 6                       517432 
Z. ter Steghestraat Mw. Holterman - Trinks - Steenwijckstr 11     512047         
Buitenleden                Dhr. J. Meinsma – Burg. Reinenstr. 10        512609             
Woldpoort  Mw. A. Snijder - Woldpoort 11        

CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING
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BESTUURSLEDEN
& 

JEUGD - COMMISSIE LEDEN

GEZOCHT!

Bel of mail ons dan eens voor meer 
informatie via  0521- 521988 of via 

email: info@steenwijknoord.nl. 


