
1 Wijkinfo  STEENWIJK NOORD

SE
PT

EM
B

ER
 2

02
1

Wijkvereniging
SteenwijkNoord



2Wijkinfo  STEENWIJK NOORD

WIJKVERENIGING STEENWIJK NOORD

Matthijs Kiersstraat 11, 8331 KR, Steenwijk 
www.steenwijknoord.nl 
info@steenwijknoord.nl 
Bankrekening: NL 05 RABO 0322 0264 82

BESTUUR
Voorzitter:
Mw. Bertine Kuperus - Steenwijkerdiep 93a - Steenwijk - 06 53 58 57 76
bestuur@steenwijknoord.nl
Vice voorzitter:
Dhr. Sebastiaan Brand - M. Kiersstraat 16 - Steenwijk - 06 29 00 10 79
Secretaris: 
Mw. Alie Mulder - Tukseweg  110 - 8331 LG Steenwijk - 06 43 18 45 44
secretaris@steenwijknoord.nl
Penningmeester:
Dhr. Piet Busscher - Steenwijkerdiep 50C - 06 14 15 80 14 
bestuur@steenwijknoord.nl
Plaatsvervangend Penningmeester & Algemeen bestuurslid:
Mw. Lutske Bongers - Steenwijkerdiep 117 - 8331 LR Steenwijk - 06 12 87 42 04
Overige bestuursleden:
Dhr. Lefert Roo - E. Hiddingstraat 1 - Steenwijk - 52 39 23
Mw. Aly Steenbergen - Steenwijkerdiep 87 - Steenwijk - 06 20 35 72 39
LEDENADMINISTRATIE: 
Mw. C. Dekker - 06 25 31 72 85 - ledenadministratie@steenwijknoord.nl 

BELANGEN: belangen@steenwijknoord.nl 

REDACTIE WIJKINFO STEENWIJK NOORD
Redactie: Maaike Jansen, GertJan Jansen, Bertine Kuperus
redactie@steenwijknoord.nl of tel: 51 35 88

ACTIVITEITENCOMMISSIES
Kaarten, verslagen en standen: Dhr. W. Hoogma 51 69 87
Gezelschapsspellen en bingo: Dhr. M. van Luinen 06 - 53 16 28 04
Themacommissie: Marsha, Ingrid, Albertine, Lucie en Heleen - thema@steen-
wijknoord.nl

COVERFOTO: Henk de Nekker



3 Wijkinfo  STEENWIJK NOORD

INHOUD

Van de redactie  .................................................................................................... 5

Van de bestuurstafel ............................................................................................. 7

HERINNERING Algemene Ledenvergadering .................................................... 12

Kolonie van Weldadigheid .................................................................................. 13

Zomerse geneugten  ........................................................................................... 17

Familieberichten ................................................................................................. 19

Oplossing puzzel WI juli ...................................................................................... 20

Puzzel ................................................................................................................. 22

Kleurplaat voor de (klein)kinderen ..................................................................... 23

Steenwijkerdiep: kind onvriendelijk? ................................................................. 24

Contactpersonen ................................................................................................ 26



4Wijkinfo  STEENWIJK NOORD

 

 

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 wijkgenoten,

En toen was de vakantie al weer voorbij, tenminste voor de scholieren onder ons 
en waarschijnlijk ook voor de meeste werkenden. In deze Wijkinfo leest u over de 
actualiteiten in de wijk en u wordt van harte uitgenodigd om de ledenvergadering 
bij te wonen. 
Mensen die nog geen lid zijn van de wijkvereniging worden gevraagd om het 
lidmaatschap alsnog te overwegen. Misschien dat u na het lezen van deze wijkinfo 
een goede reden ziet om lid te worden.

Natuurlijk ook weer een puzzel en het kaarten kan weer beginnen.

Veel leesplezier en sterkte bij het weer wennen aan het gewone leven na de 
vakantie.

Een hartelijke groet,
De redactie: Maaike en GertJan

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: 
Maaike Jansen - Matthijs Kiersstraat 12. 

Kopijsluiting volgende Wijkinfo: 26 november
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Bezoekadres
Kornputsingel 48, Steenwijk

Correspondentieadres
Postbus 220, 8330 AE Steenwijk

Telefoon 0521 51 24 93
info@doornbosaccountants.nl

www.doornbosaccountants.nl

 Accountancy
 Fiscale Zaken
 Financiële administratie
 Salarisadministratie
 Bedrijfsadvisering

13

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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VAN DE BESTUURSTAFEL

Corona tijd
De afgelopen periode zijn de bestuursvergaderingen en contacten met de 
gemeente gewoon doorgegaan. Wel allemaal via de computer en dus digitaal. 
In Juli hebben wij niet vergaderd in verband met vakantie en op 9 augustus zijn 
wij als bestuur weer echt gestart met onze vergaderingen, als vanouds, in het 
Torennest.

Vrijwilligers 
Op 10 september gaan wij een fysieke bijeenkomst houden voor die vrijwilligers 
die zich in het verleden hebben ingezet en hopelijk in de toekomst zullen in zetten 
ten behoeve van alle activiteiten. Dit om met elkaar de activiteiten weer op te 
starten. Op een later moment zullen wij ook een bijeenkomst organiseren voor 
alle wijkcontactpersonen. Ook zij zijn belangrijke vrijwilligers die hun steentje 
bijdragen in het reilen en zeilen van de wijkvereniging. Om dit niet ook op 10 
september te doen heeft te maken met het feit dat de groep dan te groot zou 
kunnen worden en de ruimte in het Torennest te klein.

Wethoudersoverleg
Wij hebben twee keer per jaar een overleg met de wethouders Tiny Bijl en Bram 
Harmsma. Het eerstvolgende gesprek hebben wij op 23 september 2021. Dit 
gesprek zal voornamelijk gaan over onze zorgen omtrent alle ontwikkelingen op 
het Steenwijkerdiep zoals de bouw van de appartementen op het voormalig terrein 
van de Gouden Engel, de verkeers- en vervoersbewegingen op de Tukseweg en 
Torenlanden bij nieuwbouwplannen van Aldi en Action en uitbreiding van de Lidl 
en de Jumbo. Met name hebben wij zorgen of en hoe er gekeken wordt naar alle 
consequenties voor verkeer, vervoer, veiligheid, overlast etcetera bij de plannen 
voor dit gebied. Op de Algemene ledenvergadering vertellen wij u over dit gesprek 
en als u niet kunt komen dan kunt het terug lezen in de eerste volgende wijkinfo.

Algemene Ledenvergadering
Op 24 september om 20.00 uur hopen wij u te zien op de Algemene 
ledenvergadering. Wederom een recente agenda voor deze avond vindt u in deze 
wijkinfo.
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Kapsalon Sandra’s Hairfashion 
voor jong en oud

Johannes Bogermanstraat 1
Nijenstede Steenwijk

Tel:06-23307487 sandrashairfashion@hotmail.com

Voor mensen in Nijenstede 
en buiten Nijenstede.

T (0521) 53 98 93 
E leden@zorggroep-onl.nl

Mr. Zigher ter Steghestraat 9
8331 KG Steenwijk

Voor iedere leeftijd
verrassend veel voordeel en gemak!

www.uwledenvereniging.nl
onderdeel van

Bent u 
   al lid?
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Avondje Steenwijk
Omdat er veel nieuwe bewoners in onze wijk zijn gekomen leek het ons leuk 
om een avondje te organiseren waarin nieuwe bewoners (oude bewoners zijn 
uiteraard ook welkom) kunnen kennis maken met een stukje nostalgie ofwel oud 
Steenwijk en dan met name Torenlanden, Stationsbuurt en Steenwijkerdiep/
Capellestraat/-hof/Houthaven etcetera tot en met Ramswoerthe. Deze avond zal 
worden gehouden Januari. De exacte datum zullen wij publiceren in de volgende 
wijkinfo en zal staan op de website.

Koffieochtenden
Op 29 september zullen wij de jarenlange traditie van Koffieochtenden elke 
woensdagochtend van 10.00-12.00 weer in ere herstellen. 
Deze eerste koffieochtend organiseren wij in samenwerking met Sociaal werk 
“de kop” en horen graag van u welke thema’s u interesseren zodat ook de 
themaochtenden elke laatste woensdagochtend van de maand weer kunnen 
worden opgestart.

Verkeersplan Tukseweg (gedeelte vanaf Woldstate/paardenmarkt tot en met 
Lidl /Welkoop gebouw)
De gemeente heeft de toezegging gedaan dat alle inwoners van Steenwijk zullen 
worden uitgenodigd om over dit plan de praten. Wij weten op dit moment helaas 
nog niet wanneer dit zal zijn maar hopen na de schoolvakantie. Houdt u zelf ook 
even de krant in de gaten. 

Waarvoor een wijkvereniging
Alle bewoners die al langer lid zijn van onze wijkvereniging weten wat wij doen en 
zien vast het nut ervan in om lid te zijn. Aangezien de wijkinfo van september niet 
alleen onder leden wordt verspreid maar over de hele wijk Steenwijk Noord willen 
wij het lidmaatschap nog eens onder de aandacht brengen.
“Hoe meer zielen hoe meer vreugd, zeggenschap en invloed”
Een groep enthousiaste mensen hebben in 1987 de Wijkvereniging Steenwijk-
Noord opgericht. Dit was met name voor de buurt “De Torenlanden”. Op dit 
moment is de Wijkvereniging Steenwijk-Noord actief voor de Stationsbuurt, 
Torenlanden, Steenwijkerdiep (Capellestraat/-hof/Houthaven). Wij organiseren 
veel activiteiten in het clubgebouw “Het Torennest”, Matthijs Kiersstraat 11. 
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9

goed in - lijsten
giclée's
posters

ophangsystemen
kunstkaarten

Woldpromenade 6
8331 JG Steenwijk

tel. 0521-511247
info@degoedelijstenmaker.nl
www.degoedelijstenmaker.nl

 De  Goede   Lijstenmaker

27

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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Koffieochtenden elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur en elke laatste woensdag 
van de maand is er naast koffie ook een thema wat wordt besproken. Deze laatste 
woensdagochtend is in samenwerking met Sociaal werk “de Kop”. Verder kunt u 
bij ons veel activiteiten ondernemen. Op onze website www.steenwijknoord.nl 
staat vanaf oktober 2021 weer een volledig schema over welke activiteiten wij 
organiseren en op welke dagen. Wilt u ons iets onder de aandacht brengen dan 
kan dit ook via het contactformulier wat eveneens op dezelfde website terug te 
vinden is. Daarnaast hebben wij regelmatig gesprekken met de gemeente over 
uiteenlopende onderwerpen, die spelen in uw en onze wijk, waarin wij proberen 
de buurtbelangen zo goed mogelijk te behartigen. Ook hier geldt hoe meer leden 
hoe meer inspraak wij hebben. Heeft u een buurtinitiatief dat voldoet aan de 
eisen van de gemeente voor het verkrijgen van een subsidie dan verzorgen wij 
uw aanvraag met betrekking tot koppengeld. Wij kunnen niets zonder vrijwilligers 
dus wij hebben u nodig. U kunt ook een bijdrage leveren door uw diensten aan 
te bieden voor bijvoorbeeld een bestuursfunctie en/of u opgeven als vrijwilliger 
voor de verschillende activiteiten. Bent u nog geen lid en wilt u het worden geef u 
dan op bij ledenadministratie@steenwijknoord.nl of via het contactformulier op 
de website www.steenwijknoord.nl 

Rooster van aftreden bestuursleden
Alle bestuursleden worden, door de leden, benoemd voor een periode van 3 jaar. 
Zoals u ziet is er met ingang van 2023 dringend behoefte aan bestuursleden. Op 
dit moment is de stationsbuurt nog niet vertegenwoordigd in ons bestuur dus een 
nieuw bestuurslid vanuit die buurt is dan ook zeer welkom.
Op alfabetische volgorde rooster van aftreden van het huidige bestuur.

Lutske Bongers Alg bestuurslid/plv penningmeester 2021- 2024
Sebastiaan Brand Plv Voorzitter 2020- 2023
Piet Busscher Penningmeester 2021- 2024
Bertine Kuperus Voorzitter 2020- 2023
Alie Mulder Secretaris 2021- 2024
Lefert Roo Alg bestuurslid 2020- 2023
Aly Steenbergen Alg Bestuurslid 2021- 2024
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HERINNERING

Agenda ALGEMENE LEDENVERGADERING 24 september 2021 20.00 uur
Het bestuur van de wijkvereniging Steenwijk-Noord nodigt haar leden jaarlijks uit 
voor het bijwonen van de ledenvergadering. Voor 2021 konden wij dit niet eerder 
doen dan m.i.v. 1 september 2021. 
U heeft op een eerder moment deze agenda ontvangen. Echter de agenda is wat 
bijgewerkt en u zult hem misschien niet meer hebben. 
Vanaf eind februari 2021 was inzicht mogelijk in de financiële jaarstukken van 
2020.

AGENDA ALGEMENE LEDENVERGADERING
1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering d.d. 28 februari 2020 (Piet Busscher)
3. Bespreken van de financiële jaarrekening 2020 (Martien van Luinen)
4. Bespreken bevindingen/rapport kascommissie (Martien van Luinen)
5. Goedkeuren jaarrekening 2020 en dechargeren bestuur (Voorz. Kascommissie)
6. Benoemen nieuwe kascommissieleden (Bertine Kuperus
7. Officieel afscheid Roland Heerschop en Martien van Luinen.
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
9. Bespreken financiële begroting 2021   
10. (Piet Busscher)
Pauze

11. Terugblik 2020. De diverse verslagen zijn te vinden in de Wijkinfo van februari 
2021, t.w.

 - Jaarverslag 2020 (Bertine Kuperus)
 - Verslag werkgroep belangen (Sebastiaan Brand)
 - Verslag Tuttelpark (Sebastiaan Brand)
 - Voortgang werkgroep AED-project (Bertine Kuperus)
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 - Verkeersplan Tukseweg/Steenwijkerdiep (Bertine en Lefert Roo)
 - Stationsontwikkeling/
 - Korte weergave van het gesprek met de de Wethouders op 23-9-2021

Afsluiting   

KOLONIE VAN WELDADIGHEID

Geen weetjes van Nederland deze maand maar misschien weet u nog niet alles van 
de geschiedenis van de kolonie van weldadigheid met onder andere Willemsoord 
( gemeente Steenwijkerland), nu opgenomen op de Unesco Werelderfgoedlijst.
De kolonie van weldadigheid: een geschiedenis in het kort (bron/tekst van de site 
“Kolonie van weldadigheid”)

1815. Napoleon is gevallen. Willem I wordt koning van het Verenigd Koninkrijk 
der Nederlanden, het huidige Nederland en België. Een groot probleem in het 
nieuwe land is de hoge werkloosheid en de armoede. In de steden en ook op het 
platteland is er veel bedelarij: in 1818 leeft bijna een derde van de bevolking van 
liefdadigheid. De staatskas is leeg, de maatschappelijke orde lijkt bedreigd.

1817. De oprichting van de “Maatschappij van Weldadigheid” wordt voorbereid. 
Drijvende kracht is Johannes van den Bosch, een generaal met veel ervaring 
in Nederlands-Indië. Hij wil in Nederland de armoede uitroeien. Andere 
initiatiefnemers zijn hoge ambtenaren en de adellijke elite. Ook duizenden burgers 
in het hele land en in alle grotere gemeenten dragen bij, net als het Rijk zelf. De 
centrale idee is: wij zullen betalen voor grond en huisvesting, de armen zullen 
door te werken voor hun eigen onderhoud zorgen. Zo kosten ze de Staat niets 
meer. Meer nog: op termijn zouden de armen hun schulden aan de Staat kunnen 
terugbetalen, dankzij (landbouw)overschotten.
De Maatschappij zal uitgroeien tot een nationaal experiment, met prins Frederik als 
beschermheer. Voordien was armoedezorg een zaak van de lokale kerken en besturen.  
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UW PARTNER IN HYGIËNE: ADVISERING 
WERING EN BESTRIJDING
Tevens uw specialist in HOUTWORM
en BOKTOR bestrijding!

ONGEDIERTEBESTRIJDING

WESPENOVERLAST 24 UUR SERVICE
Wij zijn een allround gecertificeerd bedrijf

Tel. 0521 52 10 15 • www.vermincontrol.nl

Vermin Control.indd   1 23-04-2010   16:03:02

Loodsen en hallen
Stalen trappen
Balkonhekken

Sierhekken
Smeedwerk

IJZERSTERK 
IN STAALWERK 

Ti-Jo Constructie
Lange Baan 5, 8331 LW Steenwijk

Tel. 0521 - 514 678

Draai- en freeswerk
Machinebouw

Onderhoud en reparatie
Leverancier van boegschroeven

Reparatie van boegschroeven
Diverse scheepsreparaties

Machinefabriek Bos
Lange Baan 5A, 8331 LW Steenwijk

Tel. 0521 - 321 700

Machinefabriek Bos
Steenwijk
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Het doel der Maatschappij is hoofdzakelijk om den toestand der armen en lagere 
volksklassen te verbeteren door aan die mensen arbeid, onderhoud en onderwijs 
te verschaffen en hen uit dien toestand van verbastering op te beuren en tot een 
hogere beschaving, verlichting en werkdadigheid op te leiden.

1818-1825. De Maatschappij van Weldadigheid sticht zeven landbouwkoloniën: 
vijf in Nederland en twee in België, waar de Maatschappij sinds 1822 actief is. Ze 
koopt in totaal ongeveer 80 vierkante kilometer grond aan. De Koloniën bevinden 
zich aan de rand van het land, op goedkope woeste heidegrond. Men wil er het 
land ontginnen en de landbouwproductie stimuleren. Dat gebeurt door de inzet 
van het verarmde stedelijke proletariaat én met nieuwe technieken. De eerste 
Kolonie heet Frederiksoord, naar de beschermheer van de Maatschappij.
Er lijken alleen maar wins te zijn: meer binnenlandse voedselvoorziening, 
vernieuwende landbouwtechnieken, minder overlast in de steden, arme mensen 
die discipline wordt bijgebracht. Zij leren een vak en staan dankzij hun eigen 
‘bedrijfje’ voor hun eigen onderhoud in.
Mensen verheffen past in de Verlichtingsidee van de maakbare mens (en natuur). 
Het Nederlandse voorbeeld krijgt veel internationale belangstelling. Er zijn op dat 
moment in Europa gelijkaardige experimenten.

1819-1820. Elke Kolonie is anders, maar in alle Koloniën ontstaat snel een nieuw en 
gelijkaardig landschap: met rechte lanen, waterwegen en voorzieningen (scholen, 
kerken, spinnerijen ), en met boerderijtjes in de vrije Koloniën of gestichten in de 
onvrije Koloniën.
Het onderscheid tussen vrij en onvrij is al snel een belangrijke koerswijziging. In de 
vier vrije Koloniën wonen families met in veel gevallen twee kinderen. Zij kiezen daar 
in principe zelf voor en kunnen zelf beslissen om terug te keren naar de ‘gewone’ 
samenleving. In de drie onvrije Koloniën worden mensen gedwongen opgenomen. 
Gestrafte kolonisten, bedelaars en landlopers moeten er collectief op het land 
werken, onder leiding van geslaagde kolonisten. Bedelaars en landlopers zijn 
volgens de wet namelijk criminelen. Al vroeg laten kritische stemmen zich horen: is 
dit niet onwettig? Betekenen zoveel problematische mensen geen financieel risico? 
Er verblijven ook wezen in de ‘gezonde buitenlucht’ van de Koloniën.

1830. Op 25 augustus mondt een liberale manifestatie in de Brusselse Munt uit in 
een opstand van de verarmde massa tegen het Hollandse gezag en de Brusselse 
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burgerij. De burgerij uit de Zuidelijke Nederlanden gebruikt de onrust om druk uit 
te oefenen op koning Willem I. Na zijn aarzelende reactie wil men een bestuurlijke 
scheiding tussen de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. 

Op 4 oktober 1830 roept het Voorlopig Bewind de onafhankelijkheid van België 
uit. De Nederlandse vorst zal die pas in 1839 officieel erkennen.
De vrije kolonie Wortel en de onvrije kolonie Merksplas worden nog enige jaren 
bestuurd door de Maatschappij van Weldadigheid voor de Zuidelijke Kolonies. 
De Belgische overheid heeft geen belangstelling voor de Kolonies, die eigendom 
blijven van het Nederlandse vorstenhuis.

Tot 1859. Al snel, en zeker in de jaren 1840, blijkt het productie- en verdienmodel 
niet goed te werken: de kosten zijn hoger dan de opbrengsten. De beoogde 
discipline laat wel eens te wensen over en mensen hebben te weinig kennis van 
landbouw. De nieuwe bemesting werkt niet goed, de gronden raken uitgeput en er 
volgen misoogsten. Ook de graanprijs is ingestort. Er ontstaan financiële en sociale 
problemen.
Het experiment is leerzaam, maar blijkt zeker economisch niet te lukken. Het heeft 
tienduizenden levens bepaald, in goede en minder goede zin, en het landschap is 
blijvend ingrijpend veranderd. In 1859 worden de Nederlandse onvrije Koloniën 
Rijksinstellingen.

Tweede helft negentiende eeuw, tot de jaren 1920. In de drie vroegere vrije 
Koloniën in Nederland investeert de Maatschappij van Weldadigheid in nieuwe, 
grootschaliger boerderijen en wordt al langer aan bosbouw gedaan. Er komen ook 
land- en tuinbouwscholen en complexen voor bejaardenzorg.
De Maatschappij begint in de jaren 1920 met de verkoop van gronden en gebouwen 
aan particulieren. Ze bestaat tot op vandaag, maar heeft nog maar een beperkte 
sociale functie. Ze bekommert zich in de eerste plaats om het erfgoed.
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ZOMERSE GENEUGTEN

1963, 48 jaar geleden. Waar het Merwedekanaal en het Amsterdam-Rijnkanaal 
samen komen in de Utrechtse wijk Oog in Al, gingen wij, 12 – 13 jaar en 1e klas 
HBS jongetjes, op zomerse dagen graag zwemmen. Het fundament van wat 
tegenwoordig de “gele brug” is, was te beklimmen en dan sprong je zo’n 5 meter 
naar beneden het A’dam-Rijnkanaal in. Het leukste was echter om te proberen 
bij geladen sleepschepen in het gangboord te klimmen. Door mogelijke zuiging, 
snelheid en ander ongemak een prestatie als dat lukte. Waarbij de pret meestal 
van korte duur was omdat schippers je acuut van het schip afjoegen. Zij wilden dit 
absoluut niet, niet in de laatste plaats omdat zij verantwoordelijk werden gesteld 
bij problemen op en rond hun schip. Of zij zich ook zorgen maakten over hetgeen 
er mogelijk met ons zou kunnen gebeuren vertelt het verhaal niet.
  Tegenwoordig leven wij in , althans zo wordt het door velen beleeft, een 
“maakbare” samenleving. Doe wat je als individu wilt doen en bij problemen 
zoeken wij een schuldige, veelal de Overheid, een functionaris of een met 
uitvoering belaste organisatie. 
 Ik dacht hieraan toen ik jongelui in de puberleeftijd zag zwemmen op de 
kop van het Steenwijkerdiep en anderen van het brugje over het Steenwijkerdiep 
zag springen. Grote pret met elkaar en, zoals ik van enige omwonenden hoorde, 
ook plezier bij hun om die jongeren zo’n plezier te zien hebben. Op een gegeven 
moment was er, ik meen in het kader van een gymnastiekles, zelfs een klas 
schoolkinderen aan het zwemmen. 
 Ondanks wat ik hierboven schreef, was mijn verwondering groot toen ik 
hoorde dat deze jongeren al een paar keer door de politie weggestuurd zouden 
zijn nadat andere omwonenden geklaagd hadden. De redenen van klachten zijn 
mij niet bekend. Intolerantie in verband met geluidsoverlast, van mening zijn 
dat jongeren maar elders vertier moeten zoeken of misschien bezorgdheid over 
eventuele gevolgen bij te diep duiken (ik zag ze alleen springen) of overvaren 
worden door de jachten die de passantenhaven in en uit varen?. Ik weet het niet.
 Maar ik vraag mij wel af of wij deze jongeren dit plezier niet mogen 
gunnen. De gedachte aan een stuk eigen verantwoordelijkheid, bij voorkeur 
gedeeld met hun ouders, zal vermoedelijk en hopelijk ongelukken voorkomen bij 
een spel waarbij zij niemand kwaad doen. Natuurlijk, het idee dat één van mijn 
kleinkinderen betrokken zou raken bij een ernstig incident jaagt ook mij, preventief, 
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l TV + Audio l Inbouwapparatuur 

l Koelen + vriezen l Wassen + drogen 

l Schotel- en antennetechniek

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

OOSTERHOF
oosterhof@electrowold.nl
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de stuipen op mijn lijf. Maar evenzeer realiseer ik mij dat wij kunnen doen alsof 
het leven risicoloos is, maar ondertussen als volwassenen allemaal beter weten.
 Dit artikeltje zal in september in het “wijkblad” verschijnen, op een 
moment dus dat het vaar- en zwemseizoen begint af te lopen.
Maar misschien kunnen wij, bewoners aan het Steenwijkerdiep, ons volgend jaar 
rond mei weer herinneren dat ook wij ooit jong waren en onze wereld wilden 
ontdekken, accepteren dat jongeren eigen risico’s willen nemen en weleens wat 
lawaaierig kunnen zijn, maar dat tolerantie van bovengenoemd waterplezier te 
prefereren is boven vele andere activiteiten die zij anders, buiten het zicht van 
volwassenen kunnen en soms ook echt uithalen.

Kees Kuperus

FAMILIEBERICHTEN

Overlijdensbericht 

Op 4 augustus j.l. is helaas overleden

Nicolaas Johannes Haas

Nico was een uiterst vriendelijk sympathieke man. Elke week deed hij fanatiek mee 
aan het kaarten op vrijdagavond en hielp ook geregeld met het klaarzetten van de 
tafels. Daarnaast heeft hij zich heel wat jaren ingezet voor onze wijkvereniging 
samen met zijn vrouw Bea. Zij zorgen voor de distributie van de Wijkinfo naar alle 
contacpersonen. Dit hebben wij altijd enorm gewaardeerd.

Wij wensen zijn vrouw Bea en hun kinderen veel kracht en sterkte.
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OPLOSSING PUZZEL WI JULI

1

Het aantal bacterien in een reageer buisje verdubbelt 
zich elke dag in aantal. Na precies 60 dagen is het buisje 
tot de rand toe gevuld met bacterien .

Na hoeveel dagen was het ½ vol?

59 dagen

 2
Een dokter geeft je 3 tabletten en zegt: 

Neem elk half uur een tablet in . Hoe lang doe je er mee?
1 uur

 3 Als 1 staat voor liefde en 2 staat voor geld ,wat is dan 
volgens jullie 3 en 4 7

 4

Een dokter in Den Bosch heeft een broer in Maastricht , 
maar die bewuste man in Maastricht heeft  geen broer in 
Den Bosch.

Hoe zit dit dan.

Dokter is een 
zus

 5 Schrijf in goed Nederlands een woord op van 12 letters 
waarin geen klinkers zitten. zandweggetje

 6 Hoeveel zand zit er in een gat van 1 meter diep, 1 meter 
breed en 1 meter lang.

Niets want 
in een gat zit 
niets

 7 Noem 5 dagen van de week zonder Dag te gebruiken.

eergisteren

gisteren 

vandaag

morgen 

overmorgen
 8 Een boer heeft 16 schapen . alle met uitzondering van 9 

gaan er dood. Hoeveel levende schapen houdt hij over. 9

 9 Waarom drinkt een muis geen alcohol?
De muis is 
bang voor 
een kater.
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10 Hoeveel dieren van elk soort nam Mozes mee in de ark ?
Niets, want 
de ark was 
van Noach

11 Deel 30 door een ½ en tel er 10 bij op.
Wat is dan de uitkomst.

70

12 Welke steensoort heeft 2 stemmen? basalt

13
In een la van een kast liggen 20 bruine en 10 witte sokken. 
Hoeveel moet je er blindelings uitpakken om er zeker van 
te zijn dat je 1 paar sokken van dezelfde kleur hebt.

3

14 Wat staat hier dan : Tomentoatentomatentomatentovrat.
Tom en to 
aten tomaten 
tom at en to 
vrat

15
EN HIER DAN: 
deventergingnaareventeenomachtuur
wasdeventerindeventer.

de venter 
ging naar 
deventer 
en om acht 
uur was de 
venter in 
deventer.

16 Waarom draagt een man een stropdas? nek
17 Welke appel is moeilijk weg te slikken? adamsappel

18 In 1912 werd een gouden munt gevonden met het 
opschrift: 46 jaar voor Chr.  Hoe oud is die munt nu?

Kan niet, men 
wist toen nog 
niet wanneer 
Chr. geboren 
zou worden

Deze keer slechts één inzending die bijna helemaal goed was.

Janny van Vels, Steenwijkerdiep 50f

Van harte gefeliciteerd! Een prijsje komt zo spoedig mogelijk uw kant op! 
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PUZZEL

Stuur de oplossing naar redactie@steenwijknoord.nl met uw NAW-gegevens of 
gooi de oplossing in de bus bij Maaike Jansen aan de Matthijs Kiersstraat 12 en 
maak kans op een prijsje! 

1  Iemand in het zonnetje ……..……..

2  Iemand om de tuin ……..……..

3  Iemand op een dwaalspoor ……..……..

4  Iemand in de watten ……..……..

5  Iemand voor zijn karretje ……..……..

6  Iemand in de boot ……..……..

7  Iemand op zijn wenken ……..……..

8  Iemand tegen de schenen ……..……..

9  Iemand uit het oog ……..……..

10  Iemand in vertrouwen ……..……..

11  Iemand op de kast ……..……..

12  Iemand aan het lijntje ……..……..

13  Iemand in de bloemetjes ……..……..

14  Iemand met gelijke munt ……..……..

15  Iemand op de proef ……..……..

16  Iemand uit de brand ……..……..

17  Iemand aan zijn lot ……..……..

18  Iemand op zijn vingers ……..……..

19  Iemand in het gelijk ……..……..

20  Iemand in zijn waarde ……..……..
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KLEURPLAAT voor de (klein)kinderen
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STEENWIJKERDIEP: KIND ONVRIENDELIJK??

Sinds het voorjaar wordt de jeugd aan het “DIEP” alsmaar door Politie, Boa’s en 
Havenmeester(s) van diverse speelplekken verwijderd.
In het verleden was het goed toeven aan het “Diep”.
Er werd gespeeld, gestept, gefietst, gevoetbald, getennist, geschaatst(in de winter) 
en in de zomer werd er op die enkele mooie dag die er is, veel gezwommen, met en 
zonder trampoline. Het was/is genieten voor de jeugd en ook voor omwonenden. 
Het “Diep” is er dan ook geschikt voor!!! Luchtbedden, ballen, zwembandjes mee 
en heerlijk zwemmen. Het is geweldig om de jeugd in deze bizarre tijden zo zien 
te genieten. Er zijn in het verleden ook trappetjes gemaakt om in en uit het water 
te komen. IDEAAL. Dus op die enkele mooie dagen PLONZEN / PLONZEN en eens.
Ook wordt er door enkele “STOERE BINKEN” vanaf de brug gesprongen.
Het is wel gevaarlijk om van de brug te plonzen, waar soms enkele passantenbootjes 
in de haven aanmeren.
Maar wie heeft vroeger nooit van een brug gesprongen??? Vooral in dit Waterrijke 
gebied.
Er worden dure borden op de brug geplaatst met de tekst:
VERBODEN te DUIKEN en ZWEMMEN !!!!
Deze borden hebben welgeteld 24 uur op de brug gestaan.(Zie krantenartikelen)
Enkele weken later worden dezelfde borden op een andere plek gebruikt.
Aan het einde van het “DIEP” bij de twee WOONTORENS de favoriete plek om te 
ZWEMMEN en te PLONZEN. Hier worden opnieuw de twee gele borden geplaatst 
(Privé terrein ??) Er staat op te lezen: VERBODEN TE ZWEMMEN !!! Maar wat en 
hoe, als er iemand te water raakt?? Mag er dan niet gezwommen worden??? In de 
Passantenhaven mag iedere passant zwemmen, de havenmeester zegt hier niets 
van!!! Maar als er gezwommen wordt bij de WOONTORENS worden direct alle 
hulpdiensten gebeld !!!
Dus het betekent dat hier (bootjesmensen), passanten er wel mogen zwemmen, 
maar onze buurtkinderen niet ???

Maar sinds dit jaar wordt bij het minste “gilletje” de politie gebeld.
De kinderen gebruiken soms ook “vieze woordjes” tijdens het spelen; niet om aan 
te horen, volgens enkele buurtbewoners.
De politie word dagelijks gebeld, deze komen soms met twee tot drie voertuigen 
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(ME??) en sluiten de kinderen in. Daarna gaan de agenten in gesprek met deze 
kinderen (van 6 tot 15 jaar) en er wordt gevraagd naar naam en adres.
Waarom en waarvoor? Krijgen we dan een STRAFBLAD? wordt er thuis gevraagd 
(het slapen is de eerste nachten een crime)
Maar de Politie / Buitengewone Opsporingsambtenaren blijven hun best doen, 
ze komen 1 tot 2 soms 3 keer per dag controle uitoefenen. (met mooi weer geen 
straf toch?)
Ze worden gestuurd door de meldkamer, zoals ze zelf zeggen.
Maar als bewoner van deze mooie en leuke wijk, was het wel beangstigend om 
dagelijks zoveel politie/boa/ME door de straat te zien rijden. Wonen we hier nog 
wel veilig? Maar nu weet ik de oorzaak!
Is dit allemaal wel nodig? Hoezo kindvriendelijk?
Kinderen werden de laatste jaren al meer gedupeerd, wat de gemeenschap (U en 
Ik) al heel veel geld gekost heeft.

1. Denk (2017) aan het mooie zogenaamd etagebankje met afdak, het overdekte 
“prieeltje” aan het eind van het Park Rams-Woerthe dat er 2 weken heeft 
gestaan.(kosten?) Het moest verwijderd worden, (bang voor hangjeugd). Ook 
op de nieuwe brug, de toegang naar de achterzijde van het park, moest een 
afsluiting komen om de jeugd te weren. Alles heeft er twee weken gestaan.

2. Denk (2020) aan de speelplek nabij/tussen de Capellestraat / Steenwijkerdiep 
hier moesten de speeltoestellen worden verwijderd/verplaatst. Ook hier overlast 
of bang voor OVERLAST van kinderen van 2 tot 6 jaar ??

3. Denk (2021) onze jeugd! (Schaatsen en zwemmen)
 Geniet en tolereer iets van onze jeugd! Een enkeling die niet meewerkt kunnen 

we ook aanspreken. Dit werkt vaak beter dan allerlei instanties inschakelen.

Ik geniet al jarenlang van mijn AOW maar bewonder en heb respect voor 99% van 
onze jeugd, en die 1% neem ik maar op de koop toe
En als bewoner van deze mooie wijk ben ik bezorgd over Uw en mijn TOEKOMST. 
Maar ik ben ook JONG geweest.

Namens: (en ik ben niet alleen) een bezorgde, 
bejaarde buurtbewoner.
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CONTACTPERSONEN
WIJKVERENIGING
Straat Contactpersoon Tel.
B. ten Broeckestraat Mw. I. Boonstra - B. ten Broeckestraat 2 589386 
Burg. Reinenstraat Mw. N. Schaap- Burg. H.G. Reinenstraat 25 0624804969
Capellehof Mw A. Stegge - Capellehof 6 0621244318 
Capellekade Mw. J .van Steenbergen - Capellekade 4 0612023044 
Capellestraat Fam. Ebink - Capellestraat 122 514287
Dolderweg Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774
E. Hiddingstraat Mw. I. Boonstra - B. ten Broeckestraat 2 589386 
Gedempte Turfhaven Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117 516634
H. van Steenwijckstraat Mw. Holterman - Trinks - Prinsenhoven 38 512047
H. van Swinderenstraat Mw. J. van Steenbergen - Capellekade 4 0612023044
H.C. Fledderusstraat Dhr. E. Koelma - H.C. Fledderusstraat 6 510887
Houthaven Fam. Postma - Houthaven 20 518966
M. Kiersstraat De heren Harry en Harm - M. Kiersstraat 19 851019
N. ter Maethstraat Mw. L .Wibbelink - N. ter Meathstraat 13 511914
Neptunus Mw. A. Brand - Steenwijkerdiep 143 580697
Poseidon Mw. A. Spin - Woldpoort 45 512324
Produktieweg Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774
Stationsbuurt Mw. P. Meekhof - W. de Zwijgerstraat 25   851036
Steenwijkerdiep (even) Dhr. Elschot - Steenwijkerdiep 80 0623909913
Steenwijkerdiep (oneven) Mw. L. Bongers - Steenwijkerdiep 117 516634
Tukseweg (even) t/m brug Mw. J. Reuvekamp -Tukseweg 104 851823
Tukseweg (oneven) t/m brug Dhr. L. vd Zweerde - Tukseweg 67 0645087901 
Tukseweg (vanaf brug) Mw. G. Keizer - Tukseweg 126 524774 
Tuttelstraat Mw. E. Lok - Tuttelstraat 11  854173
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 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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