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Het speelveld aan de Piet 
Heinstraat en de Admiraal de 
Ruyterstraat krijgt een flinke op-
knapbeurt� Ruim een jaar gele-
den hebben bewoners ideeën en 
wensen ingebracht� Na wat vij-
ven en zessen is het plan nu ge-
maakt� Dit is op 10 oktober aan 
de buurt gepresenteerd; omwo-
nenden waren enthousiast�

Tijdens de avond zijn er in overleg 
met de aanwezige bewoners nog 
een paar kleine aanpassingen aan 
het plan gedaan. Op de afbeel-
ding staat het eindresultaat. Het 
speelveldje wordt naast een plek 
om te spelen ook een plek om el-
kaar te ontmoeten, een plek waar 
iedereen van jong tot oud gebruik 
van maakt. Dit wordt bereikt door 
het aanleggen van wandelpaden 
en door diverse speeltoestellen 
voor verschillende leeftijden te 
plaatsen. In het buurtparkje kan 
er een rondgangetje gemaakt 
worden over het wandelpad, 
waarlangs enkele bankjes en een 
picknickbank komen te staan. Er 
is dus plek voor jong en oud. 

Rondom het veld komt een lage 
bodembedekkende beplanting 
die ervoor zorgt dat het speelveld 
is afgesloten van de weg. Ook ko-
men er twee bloemenstroken die 
zorgen voor kleur en plek voor 
bijen en vlinders. 

In het voorjaar worden de paden 
aangelegd en de bomen geplant. 
Daarna worden de bodembedek-
kers aangeplant. Er wordt nog 
een middag georganiseerd waar-
op samen met de kinderen uit de 
buurt de speeltoestellen worden 
uitgekozen.

WijkSteenwijkWestwww.steenwijkwest.nl

Tien jaar geleden, in 2009, be-
gonnen we (gemeente, Woon-
concept en wijkvereniging) met 
het uitvoeren van de Wijkvisie 
Steenwijk-West 2025� Dat be-
tekent dat we nu, op de valreep 
van 2020, nog vijf jaar te gaan 
hebben� Omdat in het begin al 
duidelijk was dat je niet tot in 
detail vijftien jaar vooruit kunt 
denken, hebben we afgespro-
ken dat we na iedere vijf jaar 
zouden bekijken of alle plannen 
nog kloppen� De tweede vijf jaar 
zijn bijna voorbij, dus nu is het 
weer tijd voor een evaluatie� De 
komende maanden blikken we 
terug op wat is geweest en be-
denken we de aanpak voor de 
komende vijf jaar� 

Speelveld voor alle leeftijden

Woningen en openbare 
ruimte
Er staat nog een aantal grote in-
grepen op het programma: eerst 
zal de gemeente de openba-
re ruimte inrichten in de Piet 
Heinstraat en Van Speykstraat. 
Maar ook in de Bloemenbuurt zal 
veel gebeuren, te beginnen met 
de sloop van een deel van de wo-
ningen in de Acaciastraat. Ook 
Woonconcept heeft de komende 
jaren nog grootse plannen: een 
aantal bestaande woningen ver-
duurzamen en nieuwe woningen 
zo duurzaam mogelijk bouwen.

Sociale aspect
De wijkvisie gaat niet alleen over 
woningen en openbare ruimte. Er 

was en is ook veel aandacht voor 
het sociale aspect. Wijkkracht 
Frans ten Veen heeft daar de af-
gelopen jaren veel energie inge-
stoken. Ook de komende jaren 
krijgen de sociale projecten in 
West de nodige aandacht. Deze 
aandacht zal niet van Frans ko-
men, want zijn werk voor de wijk 
houdt op. Sociaal Werk De Kop 
zal dit overnemen. Het bestuur 
van de wijkvereniging heeft haar 
zorgen hierover in een brief aan 
de gemeente kenbaar gemaakt. 
Zij hechten groot belang aan een 
goede vertegenwoordiging na-
mens de bewoners van de wijk. 
Binnenkort heeft het bestuur 
hierover een overleg met wethou-
der Jongman.

Wijkkracht
In de evaluatie over de afgelo-
pen jaren van de wijkvisie wordt 
gekeken naar de functie van de 
wijkkracht. Ook voor de komende 
jaren zullen er veel projecten zijn 
waarin de wijk een belangrijke rol 
heeft. Samen met de wijkvereni-
ging wil de gemeente zorgen voor 
goede begeleiding en ondersteu-
ning van de bewoners. Altijd voor 
de wijk en samen met de bewo-
ners van de wijk.

De evaluatie is nog niet klaar, 
maar als het zo ver is, leest u er-
over in deze krant.

Volg ook een 
EHBO-cursus
Je zit met een vriend gezellig 
aan tafel� Ineens verslikt jouw 
tafelgenoot zich� Hij loopt blauw 
aan en dreigt te stikken� Weet jij 
wat je moet doen? Op zo’n mo-
ment betekent kennis van EHBO 
het verschil tussen leven en 
dood� Maar ook bij minder ern-
stige situaties is het belangrijk 
dat je weet wat je moet doen om 
erger te voorkomen� 

In een cursus EHBO leer je wat je 
moet doen bij de meest voorko-
mende ongevallen. Ook reanima-
tie met en zonder AED is in de les 
opgenomen. In De Korf start eind 
februari een interessante en leu-
ke EHBO-beginnerscursus die tot 
half april loopt, op de woensdag-
avonden. Doe mee!

Kosten vergoed
De kosten à 195 euro worden 
vaak deels of helemaal vergoed 
door de zorgverzekering. Check of 
dit het geval is en hou er rekening 
mee als je een nieuwe afsluit! Zo-
dat je voor weinig en misschien 
wel gratis kunt deelnemen.

Meer informatie
De datums staan op de website 
ehbo-steenwijk.nl. Vragen kunt u 
stellen via een mailtje aan 
secretariaat@ehbo-steenwijk.nl.
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https://www.facebook.com/WijkSteenwijkWest/
https://www.steenwijkwest.nl
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sie en uiteindelijk zorgen voor ver-
betering van de communicatie.

Wij hopen op jullie medewerking!

Vriendelijke groet, 
Aron, Nienke & Inez

Ambitie? Dan ook actie!
Het einde van het jaar nadert weer. Een tijd van terugblikken. Een 
tijd voor het gebruik van woorden zoals ‘bewogen’, ‘verandering’, 
‘succesvol’ en meer van die clichés die toch ook wel de waarheid 
spreken. Dat zal deze keer niet anders zijn, maar we willen het ook 
even wat breder oppakken.

Om te beginnen willen we niet alleen terugblikken op 2019 maar 
op de laatste vijf jaar. Dit vanwege de vele veranderingen. Eind dit 
kalenderjaar nemen we afscheid van wijkkracht Frans ten Veen. Ook 
in het bestuur verandert er veel. Che Visscher is per direct gestopt 
met zijn bestuursfunctie, maar zal de informatie en communicatie 
blijven verzorgen. In 2020 zullen we op de jaarvergadering ook af-
scheid nemen van voorzitter Sandra Delfsma, vicevoorzitter Trijntje 
Doorenspleet en lid Janny Hermse.

We hebben de afgelopen jaren goed samengewerkt met Frans, en 
ik denk dat die gevoelens wederzijds zijn. Denk aan het co-crea-
tie project van de nieuwe Aastraat, de vele voorjaarsmarkten, pluk- 
& beleeftuin het Klauterkampje en de huidige projecten rond de 
Bloemenbuurt en Piet Speyk. Een van de succesverhalen is natuur-
lijk de Wijkwerkplaats. Opgestart, bestolen, en weer opgestaan met 
een succesvolle benefiet. Dit vanwege de veerkracht, het doorzet-
tingsvermogen en de inzet van onze wijkwerkers en vooral ook de 
vrijwilligers.

Ook de communicatie via deze krant en social media bleek ge-
slaagd. We kregen veel input via deze weg. Een ander voorbeeld 
hiervan is het project Goed Idee!, dat we dit jaar voor het eerst heb-
ben uitgevoerd. Ook hier kregen we weer veel inbreng van jullie als 
wijkbewoners. 

Maar de huidige situatie vergt veel van ons als bestuur van de wijk-
vereniging. We kunnen jullie hulp nu goed gebruiken. Ja, die input 
is belangrijk. Ja, uw mening is welkom. Maar de vraag die dan blijft 
is wat er ermee moet gebeuren? Wij kunnen het niet alleen, we heb-
ben meer vrijwilligers nodig. Mensen die niet alleen een mening 
hebben, maar ook hun mening willen léven, uitvoeren! Want am-
bitie zonder actie is dagdromen. ‘Ze’ moeten dit doen, ‘ze’ moeten 
dat doen voor de wijk… tja, die tijden zijn voorbij. Het huidige ge-
meentebeleid vraagt dat iedereen meedoet; participatie heet dat. 
Het indienen van een plan of tip is niet genoeg, men moet hem zelf 
willen uitvoeren. Of het zelf helpen organiseren dat het gebeurt. 
Het mooie ervan is dat als dat lukt, je ook veel voor elkaar krijgt bij 
de gemeente.

We zijn dus op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Vooral bestuursle-
den dit keer. Het bestuur vergrijst; jong, fris bloed is welkom, maar 
ook ervaren ouwe rotten! Er zijn ‘handjes’ nodig: mensen die voor 
de Wijkwerkplaats willen klussen, en er zijn ‘hoofden’ nodig: men-
sen die willen overleggen met de gemeente en Woonconcept. In de 
straatcontactpersonen hebben we een grote groep mensen die al 
bij de wijk betrokken zijn; als bestuur willen we stimuleren om nog 
meer inzet te tonen.

Ten slotte willen we Frans ten Veen zeer hartelijk danken voor de 
goede samenwerking, zijn kennis en inzet. En een van zijn meest 
opvallende eigenschappen: zijn oog voor mensen in plaats van 
systemen. Hij werkt vanuit de wijkbewoners en met de wijkbewo-
ners. Een roeping. Een must, maar ook een zeldzaamheid in een tijd 
van systeemdenkers-met-een-functie-aan-een-bureau. Frans heeft 
enorm geholpen het sociale gezicht van West in te kleuren. Frans, 
bedankt!

We hopen u in 2020 weer te zien, en/of nader kennis te maken. Het 
is nog een beetje vroeg, maar toch: alvast fijne feestdagen en een ge-
zond en gelukkig 2020 namens de Wijkvereniging Steenwijk-West.

Adrie Berkenbosch, secretaris

Van de 
wijkvereniging

Melding doen. 
Wat? Waar? Hoe?

Studenten stellen u 
vragen

Hallo wijkbewoners, 

In de vorige wijkkrant hebben wij, 
Aron, Nienke en Inez, jullie op de 
hoogte gebracht van ons onder-
zoek in jullie wijk. Wij hebben toen 
om jullie hulp gevraagd, namelijk 
het invullen van een enquête.

De enquête is zo goed als klaar en 
kan binnenkort ingevuld worden 
via de link op de website van Steen-
wijk-West en via de Facebookpagi-
na. Jullie bijdrage zal inzicht geven 
in de communicatie over de wijkvi-

Een losse stoeptegel, een win-
kelwagen in de bosjes, een ka-
potte straatlantaarn, een klusje, 
overlast van buren, een tak van 
een boom die gevaarlijk op af-
breken staat, geparkeerde au-
to’s die in de weg staan, rommel 
in het achterpad… Waar kun je 
terecht met zo’n vraag, klacht of 
melding? Een overzicht�

Het is weleens onduidelijk waar, 
wat te melden. In Steenwijk-West 
werken de organisaties nauw sa-
men met elkaar, dus meldingen, 
vragen en klachten komen vaak 
vanzelf wel op de goede plek te-
recht. Maar het werkt het snelst 
als u aan het juiste adres aanklopt 
met uw melding. Daarom de uit-
leg in dit artikel.

Openbare ruimte
De openbare ruimte is de weg 
en de stoep en perkjes en gras-
velden en parken; zeg maar: al-
les van de gemeente. Klachten 
die daarmee te maken hebben, 
kunnen dan ook bij de gemeen-
te gemeld worden. Dit kan via de 
website, op de homepage staat 

een knop met de afbeelding van 
een computermuis ‘iets mel-
den’. Tip: ook op de website van 
Steenwijk-West staat een knop 
‘melding openbare ruimte’ die 
naar dezelfde pagina gaat.
Bellen of mailen met de gemeen-
te kan ook via telefoonnummer 
14 0521 of info@steenwijker-
land.nl. Het Klantcontactcentrum 
is van maandag tot en met don-
derdag bereikbaar van 8.30 tot 
16.30 uur en op vrijdag van 8.30 
tot 12.30 uur.

Huurwoning
Huurders die klachten hebben 
over de woning of de achterpa-
den, kunnen daarmee bij Woon-
concept terecht. Via de website 
– er staat een knop ‘reparatie
melden’ vlak onder de grote foto
op de homepage – of als het
dringend is door te bellen naar
088 – 61 62 000. 

Burenoverlast
Heeft u last van uw buren en 
lukt het niet het zelf op te lossen 
door het gesprek aan te gaan? 
Dan kunt u dit melden bij Woon-

concept als u en uw buren huur-
der zijn. Als u een koopwoning 
heeft, dan moet u bij de politie 
zijn. Zowel huurders als eigena-
ren kunnen ook aankloppen bij 
Sociaal Werk De Kop; daar kunt 
u terecht voor persoonlijke hulp,
zorgmeldingen en bemiddeling
bij burenruzies. De site die u op
weg helpt: sociaalwerkdekop.nl.

Klusjes
Heeft u een klusje in of om het 

huis dat u zelf niet kunt doen? 
Daarvoor heeft Steenwijk-West 
de luxe dat er een Wijkwerk-
plaats is. Alle informatie staat op 
wijkwerkplaatswest.nl. Ook kunt 
u bellen met 06 – 419 50 821.

Straatverlichting
Staat er een straatlantaarn scheef 
of is deze kapot? Via de web-
site van de gemeente komt u 
uit op lms.nederlandslicht.nl/
steenwijkerland. 

Gooi doppen niet weg
KNGF-geleidehonden zijn no-
dig, onmisbaar bijvoorbeeld voor 
mensen met PTTS (posttrauma-
tische stressstoornis) of voor 
blinden. Deze honden hebben 
een goede opvoeding en – dure 
– opleiding nodig. Gelukkig zijn
er mensen die zich daarvoor in-
zetten, zoals Franklin Vermaes.
Hij spaart doppen en vertelt dat
de opbrengst van één jaar in
Noord-Nederland alleen al bijna

genoeg is om de opleiding van 
één hond te betalen.

Zet een doosje/blikje/bakje in 
uw keuken en verzamel al uw 
doppen, zowel die van plastic als 
van metaal. Lever die – metaal 
en plastic gescheiden, schoon en 
droog – in op Aastraat 63. Als er 
niemand thuis is, kunt u de dop-
pen in een zak gewoon voor de 
deur leggen.

steenwijkerland.nl

woonconcept.nl steenwijkerland.nl

steenwijkwest.nl

geparkeerde auto die in de weg staat kapotte lantaarnpaal winkelwagen, rommel
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Van de 
wijkkracht
Wijkvisie: terugkijken en vooruitkijken
De tweede periode van de Wijkvisie Steenwijk-West 2025 ligt in-
middels achter ons. De afgelopen vijf jaren zijn er weer diverse 
projecten in de wijk opgestart en afgerond. Wat te denken van 
de nieuwbouw aan de Aastraat en de nieuwe woningen aan de 
Piet Heinstraat en de Van Speykstraat. Maar ook de herinrichting 
van de Anjelierstraat, de Gasthuislaan, de speeltuin op de Kleine 
Kamp en het speeltuintje in de Aastraat. Allemaal projecten die 
het aanzien van West flink verbeterd hebben. 

Ook op sociaal gebied is er veel gebeurd. De Wijkwerkplaats is 
een verbindende plek in de wijk geworden, waar bewoners te-
recht kunnen met vragen en voor hulp, waar mensen met een af-
stand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen en waar vrijwilligers 
hun steentje bijdragen. Of wat te denken van de moestuin bij De 
Slinger; een plek waar bewoners samen met cliënten van De Slin-
ger invulling aan geven. Of de maandelijkse inloopochtend, de 
activiteiten van Wijkactiviteitencentrum De Korf en de inzet van 
tientallen vrijwilligers in de wijk. 

Steenwijk-West staat er goed bij, die conclusie kun je na tien jaar 
Wijkvisie wel trekken.

Bij terugkijken hoort vooruitkijken, conclusies trekken, wat ging 
goed, wat kan beter en hoe gaan we verder? Momenteel is dat 
waar de samenwerkende partijen mee bezig zijn. Hoe kunnen we 
de laatste vijf jaar van de Wijkvisie Steenwijk-West 2025 vormge-
ven, welke projecten staan nog op stapel en hoe kan de succesvol-
le samenwerking tussen de bewoners enerzijds en de instanties 
anderzijds gecontinueerd worden? Op het moment van schrijven 
wordt hier nog volop over nagedacht. 

Afscheid van jullie mooie wijk
Al een paar jaar schrijf ik in deze krant een korte column over mijn 
kijk op de wijk. Deze keer doe ik dat met het besef dat het de laat-
ste column van mijn persoon is. Na vijf jaar werkzaam geweest te 
zijn in onze wijk, neem ik eind dit jaar afscheid. Met pijn in hart, 
want het werken in Steenwijk-West is dankbaar werk. In de afgelo-
pen vijf jaar hebben we samen mooie dingen gedaan voor de wijk. 
Van het opzetten van twee wijkmoestuinen, tot het ontwikkelen 
van een Wijkwerkplaats. Maar ook het volop betrekken van be-
woners bij nieuwbouw- en herinrichtingsplannen, zoals de nieuw-
bouw van de Aastraat en de herinrichting van de Gasthuislaan. En 
wat te denken van de overdracht van Wijkactiviteitencentrum De 
Korf van professionals naar vrijwilligers. Er is veel gebeurd in de 
afgelopen vijf jaar en ik ben er trots op dat ik daar samen met jul-
lie, de bewoners, een bijdrage aan geleverd heb. 

De komende vijf jaar gaat de laatste fase van de wijkvisie van 
start. Een welgemeende tip voor alle bewoners uit West: zorg dat 
je betrokken blijft! Informeer jezelf, vorm samen een stevig over-
legorgaan zodat de belangen van de bewoners uit onze wijk uit-
gangspunt blijven bij het ontwikkelen van nieuwe plannen. Wees 
hierbij niet het lijdend voorwerp, maar zorg dat je leidend bent! 
Dat is wat ik altijd als belangrijkste onderdeel van mijn werk heb 
gezien en wat ook de laatste periode onmiskenbaar belangrijk zal 
zijn.

Frans ten Veen, wijkkracht

Feestelijke opening 
Anjelierstraat en Aastraat

Zo maar twee feestelijke openingen achter elkaar� In Steenwijk-West kan dat� Eerst was op 12 september de Anjelierstraat aan de beurt, een 
week later vierden we de oplevering van het vernieuwde speeltuintje in de Aastraat� 

De Anjelierstraat kon wel een op-
knapbeurt gebruiken, het midden-
terrein was erg ‘stenig’ (vakjargon 
voor weinig groen en veel steen), 
op verschillende plekken drukten 
wortels straatwerk omhoog en het 
pleintje zag er niet erg aantrekke-
lijk uit. In verschillende sessies 
is samen met bewoners gekeken 
naar de inrichting. Het budget liet 
niet toe dat alle straatwerk ver-
vangen werd, vandaar dat geko-
zen is voor een inrichting waarbij 
het middendeel extra aandacht 
gekregen heeft. Er is veel extra 
groen ingebracht en het pleintje 
heeft een aantrekkelijke inrich-
ting gekregen met stap-paaltjes, 
een mooie houten bank en grote 
zwerfkeien. 

Wethouder Trijn Jongman open-
de 12 september in aanwezig-

heid van bewoners, aannemers 
en medewerkers van de gemeen-
te het nieuw ingerichte deel van 
de Anjelierstraat. Zij benoemde 
het zorgvuldige proces waarbij 
bewoners hun stem konden la-
ten horen. Ook had zij aandacht 
voor de cementloze stenen die 
gebruikt zijn. Daarmee wordt 
heel veel CO2 bespaard. Een 
goede manier voor de gemeen-
te om bij komende projecten de 
uitstoot verder in te perken. Ten-
slotte werd het pleintje officieel ge- 
opend door het plaatsen van een 
flink uit de kluiten gewassen kei. 
De handeling werd door een van 
de bewoners onder toezicht van 
de aannemer en met behulp van 
een grote kraan voltooid.

De Aastraat was het volgende 
project dat feestelijk geopend 

kon worden. Al sinds langere 
tijd wensten bewoners van de 
Aastraat dat er iets gedaan zou 
worden aan de inrichting van het 
speelpleintje in hun straat. Enkele 
jaren geleden al knapte de buurt 
de toestellen zelf op, maar nu was 
het dan eindelijk zover dat het 
pleintje de opknapbeurt kreeg 
die het verdiende. 

Weer werd samen met de om-
wonenden gekeken naar hoe 
het eruit moest komen te zien. 
Chris Teurlinckx van de gemeen-
te Steenwijkerland verwerkte de 
ideeën van bewoners in een nieu-
we inrichting die de verwachting 
van het Dal ver te boven ging. Het 
pleintje is een soort mini-parkje 
in de straat geworden. Een oase 
van rust, met veel groen, mooie 
houten speeltoestellen en fijne 

zitplekken. Terecht iets waar ie-
dere betrokkene trots op kan zijn. 

Bij de feestelijke opening speel-
den kinderen natuurlijk de hoofd-
rol; deze plek is voor hun. In grote 
getale kwamen zij op de suiker-
spinnen en spelletjes af. Voor de 
dorstigen was er een glaasje fris 
en ook aan de volwassenen was 
gedacht met een blokje kaas en 
een plakje worst. ’s Ochtends 
stroomde de regen nog volop, ge-
lukkig klaarde het ’s middags op 
en kon het speeltuintje feeste-
lijk in gebruik worden genomen. 
Met het onthullen van een mooie 
houten bank door de kinderen 
was de officiële opening een feit. 

Piet Speyk: straten 
worden opnieuw ingericht

Donderdag 14 november kwa-
men ruim vijftien bewoners 
naar de inloopavond over de in-
richting van de Piet Heinstraat 
en de Van Speykstraat� Voor 
de verandering was de avond 
niet in de Zuidwester, want die 
zat vol� In het gemeentehuis 

presenteerden Henk Klooster-
man en Arjan Vroklage van de 
gemeente Steenwijkerland de 
plannen voor de inrichting van 
het openbaar gebied� 

De belangrijkste verandering is 
het verwijderen van vier linde-

De manier van parkeren in bei-
de straten wordt het zogenaam-
de langsparkeren; dat is gewoon 
langs de weg. In beide straten 
wordt dit verhoogd parkeren, au-
to’s rijden dan via een zogenaam-
de oprijband op een verhoogde 
strook van parkeerplekken. Dit 
worden lange stroken zonder vak-
ken, omdat de ervaring leert dat 
er dan meestal meer auto’s op 
passen. In de Piet Heinstraat heb-
ben bewoners bewust voor ver-
hoogd parkeren gekozen. 

De kleur en klinkers van de rij-
baan is hetzelfde als in de rest 
van West: een rode betonklinker. 
Vanwege de voorgestelde inrich-
ting en de beperkte ruimte, ko-
men de opstelplekken voor de 
containers op de kopse kanten. 
Tot slot ging het twee weken ge-
leden in het gemeentehuis nog 
kort over de inrichting van het 
speelgebied, waarover u op de 
voorpagina kunt lezen.

bomen aan de Piet Heinstraat. 
Dit is nodig omdat er anders niet 
voldoende ruimte is voor de rij-
baan. In het speelgebied worden 
in totaal twaalf nieuwe bomen 
geplant, dat compenseert de kap 
van de vier lindes.

De volgende Kijk op West verschijnt 20 maart. 
Wilt u ook wat schrijven, of heeft u een idee waarover een 
stukje in de krant moet, of heeft u een foto? Mail dan voor 
2 maart naar  kijkopwest@gmail.com. Alles is welkom, maar 
de redactie behoudt zich het recht voor om artikelen in te 
korten of te weigeren. 

De Kijk op West is geen plaats voor reclame. Leidraad 
is dat de artikelen ter zake doen, informeren en/of 
nieuws bevatten.

Stukjes voor deze krant
Teksten, foto’s? Welkom!

De bank in de Aastraat voor de onthulling Gezelligheid op het nieuwe plein in de Anjelierstraat.
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Hoogste punt Piet Speyk gevierd

Dinsdag 3 september hebben drie toekomstige bewoners en de uitvoerder van de bouw de vlaggen gehesen op de bouwplaats. Daarmee is officieel het hoogste punt bereikt bij 
de bouw van de 8 koopwoningen en 19 energieneutrale sociale huurwoningen aan de Piet Heinstraat, Vondelstraat en Van Speykstraat� Een mijlpaal die samen met de andere 
toekomstige bewoners en betrokkenen werd gevierd� 

Een nieuwe buurt, een 
nieuw thuis
“De mensen om u heen zijn de 
mensen die u gedag zwaait als u 
straks ’s morgens wegrijdt. En waar 
u soms in de avond een pakket-
je ophaalt, dat zij voor u hebben
aangenomen van de bezorger.”
Nicole Peeters, directeur-bestuur-
der bij Woonconcept, feliciteerde
de aanwezige toekomstige be-
woners met hun nieuwe woning.
“Deze mensen gaan samen een
nieuwe buurt vormen in een be-
staande woonwijk waarin koop

en huur door elkaar is gebouwd. 
Betaalbare huurwoningen die ook 
nog eens energieneutraal zijn. Dat 
vinden we belangrijk, want ener-
giekosten zijn een flink deel van 
de woonlasten”, glimlacht Nicole. 

Voor het eerst in hun nieuwe huis
De toekomstige bewoners van 
de huurwoningen lopen voor het 
eerst een rondje door een van de 
woningen in aanbouw. Zichtbaar 
tevreden en enthousiast bekij-
ken ze hoe hun nieuwe huis er uit 
komt te zien. De eigenaren van de 

koopwoningen mochten opnieuw 
hun woning bezichtigen en zien 
uit naar de oplevering. “De wo-
ningen waren gelukkig heel snel 
verkocht, maar de oplevering 
komt iets later dan verwacht. We 
bedanken de kopers dan ook voor 
hun geduld”, vertelt René Wenne-
mers, directeur van WVG Ontwik-
keling B.V., de ontwikkelaar van 
het plan. 

Prettig wonen in 
Steenwijk-West
”Al een aantal jaren zijn we sa-

Bliksems, dit zijn handige tips!

men met Woonconcept en bewo-
ners bezig om Steenwijk-West te 
vernieuwen, zegt wethouder Mar-
cel Scheringa van de gemeente 
Steenwijkerland. “Met deze nieu-
we woningen zetten we weer een 
goede stap. Een nieuwe buurt 
waarin koop en huur naast elkaar 
is gebouwd. Zo ontstaat er een 
diverse wijk waarin alle mensen 
prettig wonen. Maar niet alleen 
het huis is belangrijk, de omge-
ving ook. Als de huizen klaar zijn, 
richt de gemeente in overleg met 
de buurt de openbare ruimte, zo-

Foto: Dennis Veninga, Wikipedia

Waarom je bij bliksem nooit mag 
douchen en vier andere brand-
weertips bij onweer.
Wist je dat je niet moet douchen 
als het onweert? Met de klimaat-
verandering onweert het vaker en 
heviger. De codes geel en oran-
je vliegen ons soms om de oren. 
Daarom geeft de brandweer enke-
le tips om de potentieel gevaarlij-
ke bliksems veilig door te komen. 

TIP 1: Zoek onderdak
De eerste regel is om zo snel mo-
gelijk onderdak te zoeken in een 
volledig ommuurd huis – afdak-
jes en tentjes zijn niet voldoende. 
Een auto kan ook – de bekende 
kooi van Faraday beschermt te-
gen statische ontladingen zoals 
bliksem – maar dan moet die wel 
een harde bovenkant hebben. De 
brandweer beveelt verder aan om 
tot zeker een half uur na de laat-
ste donder binnen te blijven.

TIP 2: Vermijd contact met 
stromend water
Als je binnen in huis bent, wil dat 
nog niet zeggen dat je geen risico 
meer loopt tijdens onweersbuien. 
Je vermijdt best alle contact met 
stromend water. Dus: niet dou-
chen, geen bad nemen, je han-
den niet wassen en de afwas of 
handwas moeten ook maar even 
wachten. Water is een uitsteken-
de geleider voor stroom, vandaar.

TIP 3: Blijf weg van ramen
Beter bekend, maar toch nog vaak 
vergeten: blijf uit de buurt van ra-
men en deuren. Een inslag in je 
buurt kan ruiten doen springen. 
Bliksemschichten kunnen prach-
tig zijn, maar hou voldoende af-
stand van ramen als je ernaar wil 
kijken. Het licht kan je bovendien 
verblinden.

als de straat, parkeerruimte en 
het speeltuintje, verder in. Bewo-
ners zijn alvast van harte uitgeno-
digd om daar straks over mee te 
denken.” Inmiddels is er een bij-
eenkomst geweest, het verslag 
staat op pagina 3.

De bouw van de woningen ver-
loopt voorspoedig. Alle (huur)wo-
ningen zijn inmiddels verhuurd. 
De eerste huurders verhuizen 
naar verwachting in maart 2020 
naar hun gloednieuwe woning.

TIP 4: Niet op open water
In het verlengde van tip 2: als je 
je op open water bevindt tijdens 
onweer, ga dan onmiddellijk het 
water af. ,,Alleen boten met een 
afgesloten metalen hut zijn bin-
nen veilig’’, aldus de brandweer.

TIP 5: Toch op open 
terrein?
Als je op open terrein bent en 
de bliksem in je directe omge-
ving kan inslaan, moet je gehurkt 
zitten met je voeten tegen el-
kaar, met je handen over je oren 
en met je hoofd tussen je knie-
en. Maak je zo klein mogelijk en 
hou zo weinig mogelijk contact 
met de grond. Als er een statisch 
gevoel optreedt, bijvoorbeeld 
wanneer je haartjes op je armen 
overeind komen, dan is de kans 
op blikseminslag groter. 

Kerst met 
soep en 
broodjes
Op woensdag 18 december van-
af 17.00 uur organiseert het Leger 
des Heils samen met de Vrije Zen-
dingsgemeente een kerstviering 
in Beth-El. Iedereen is welkom. 
Het eerste uur worden beken-
de kerstliederen gezongen met 
muzikale begeleiding. Dan is er 
een pauze met soep en broodjes, 
waarna de kerstviering begint tot 
ongeveer 19.00 uur.

Op kerstavond, 24 december, 
van 19.30 tot 20.30 uur, is er een 
sfeervolle kerstwijdingsdienst. De 
spreker is Peter Dijkstra en mu-
ziekgroep Reprice in time zal en-
kele liederen zingen.

Op eerste kerstdag 25 december, 
10.00 uur, is er weer de traditio-
nele kerstviering met het project-
koor van Beth-El. Spreker deze 
morgen is de voorganger van de 
kerk Harry de Raaf. Het belooft 
een fijne dienst te worden voor 
jong en oud, onder andere met de 
traditionele kerstliederen. Na de 
dienst: napraten onder genot van 
koffie/thee.

Zingen op kerstochtend
Ook dit jaar gaan mensen van 
Beth-El op kerstochtend 25 de-
cember zingen bij ouderen en zie-
ken in Steenwijk en Zuidveen. Ze 
verzamelen om 5.00 uur bij Beth-
El; meestal is het rond 8.00 uur 
afgelopen. Iedereen mag meezin-
gen Doet u mee? U krijgt meer in-
formatie via Geke Braad. Mail naar 
fambraad09@home.nl. 

Tot slot… 
Op oudejaarsdag houdt Beth-El 
haar ouderjaardienst. Deze dienst 
begint om 10.00 uur en ook daar 
is iedereen welkom.

Zo ziet u dat er weer veel te doen 
is in de Vrije Zendingsgemeente 
Beth-El. Kerst is een feest van sa-
men zijn; wees van harte welkom 
en neem de vrijmoedigheid om 
even binnen te stappen.
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Bloemenbuurt op de schop

Mussen Acaciastraat 
kunnen blijven

De lege woningen in de Acaciastraat werken als een magneet voor sloopgrage vandalen� Los daarvan ziet het er niet bepaald mooi uit: dicht-
getimmerde woningen en verwaarloosde tuinen� Daarom zijn de voor- en achtertuinen kort geleden gerooid� Daarbij heeft Woonconcept re-
kening gehouden met bewoners die niet vertrokken zijn: de huismussen� De woningen zelf worden begin 2020 gesloopt�

Groenblijvende struiken en ha-
gen vormen voor mussen belang-
rijks schuilplaatsen in de winter. 
Worden die gerooid, dan zoeken 
ze een andere plek en de kans be-
staat dan dat ze nooit meer terug-
keren, of dat het heel lang duurt. 
Om dat te voorkomen, heeft Dag-
mar Heidinga heel concreet een 
aantal hagen en een hulst aange-
wezen. Met – namens de mussen 
– het verzoek om deze te laten 
staan. Woonconcept houdt hier 
zoveel mogelijk rekening mee.

Groen en water
Met duurzaamheid in het achter-

hoofd, probeert de gemeente zo 
veel mogelijk bestaande – waar-
devolle – bomen in te passen in 
het nieuwe plan. Ook wordt door 
bepaalde bomen en heesters te 
plaatsen, geprobeerd om meer 
dier- en plantensoorten zich te 
laten thuis voelen in de woon-
wijk. Verder moet het regenwater 
niet direct het riool in, maar lie-
ver in de grond verspreid worden, 
wat ook beter is voor de flora en 
fauna. Er zijn plannen voor een 
wadi, een soort ondiepe soot die 
normaal droog staat en bij regen-
achtig weer vol water komt te 
staan.

Procedure
De plannen voor de Bloemen-
buurt zitten in de fase van de 
bestemmingsplanprocedure. Dat 
betekent dat er op alle mogelijke 
manieren naar de plannen wordt 
gekeken of het allemaal kan en 
past en mogelijk is, en wat er aan 
het bestemmingsplan gewijzigd 
moet worden. Er wordt bijvoor-
beeld ook onderzocht of flora en 
fauna niet te veel schade lijden. 
Ook wordt een beeldkwaliteits-
plan gemaakt, waarin staat hoe 
de woningen er in grote lijnen 
uit komen te zien. Eerst neemt 
het college van burgemeester en 

wethouders een besluit. Daarna 
ligt het bestemmingsplan ter in-
zage. In de zes weken daarna kan 
iedereen een reactie geven. Uit-
eindelijk moet de gemeenteraad 
het bestemmingsplan vaststel-
len en dan kan de aannemer een 
vergunning aanvragen. Pas nadat 
die vergunning is verleend, kan 
de aannemer de woningen gaan 
bouwen.

Maar zoals gezegd, eerst een 
goed bestemmingsplan. Wanneer 
het ter inzage ligt, is nog niet be-
kend. Houd daarom de krant en 
website in de gaten.

Verborgen 
schoonheid 
in West: 
sleedoornpage
De zomermaanden vormen de 
beste periode om dagvlinders 
te spotten, dus bewaar dit arti-
kel eventjes. In uw eigen tuin, op 
een vlinderstruik, maar ook in de 
wijk of langs de Ruxveense plas. 
Dagvlinders zijn eigenlijk nog-
al opzichtige insecten, met hun 
prachtige kleuren en hun geflad-
der zijn ze niet te missen. Denk 
bijvoorbeeld aan de prachtige 
kleuren en grote ogen van de 
dagpauwoog of het knallend geel 
tot groengeel van de citroenvlin-
der. Maar er zijn ook dagvlinders 
die wat mysterieuzer zijn en zich 
niet zo makkelijk laten zien. Waar-
bij je echt van geluk mag spreken 
als je er eentje tegenkomt. 

Dagmar Heidinga vertelt: “Zo’n 
dagvlinder is de sleedoornpage. 
Een werkelijk prachtig vlinder-
tje, vrij klein, met een schitteren-
de oranje kleur op de onderkant 
van hun vleugels, een wit lijfje 
en twee kleine staartjes aan de 
vleugels. En die prachtige vlin-
ders komen dus juist hier voor, 
bijvoorbeeld langs de Ruxveen-
se plas. De afgelopen jaren heb 
ik vele uren naar ze gespeurd, 
maar heb ik er slechts één keer 
eentje gezien, gedurende twee 
seconden…”

Sleedoorn
De sleedoornpage legt de ei-
tjes uiteraard op de sleedoorn. 
Dit is een doornige struik, die in 
het voorjaar als een van de eer-

ste struiken bloeit met prachtige 
witte bloemetjes. Pas na de bloei 
verschijnen de blaadjes. De strui-
ken vormen in het vroege voor-
jaar witte bloemenwolken die 
veel vlinders aantrekken. In het 
najaar vormen zich dikke blau-
we bessen aan de sleedoorn, die 
overigens erg zuur zijn. Vogels 
vinden deze bessen wel lekker, 
vooral na een beetje vorst. 

Welke bloemen?
De ironie wil dat zowel de vlinder 
als de rups van de sleedoornpa-
ge weinig tot niets meekrijgen 
van de witte bloemenpracht van 
de struik. De vlinder leeft in één 
generatie die pas hartje zomer te-
voorschijn komt, vanaf eind juli. 
En de rupsen komen pas uit hun 
eitjes na de bloei als de blad-
knoppen open gaan. 

Een zeldzaamheid 
spotten?
De sleedoornstruik komt in heel 
Nederland voor, maar om nog on-
duidelijke redenen komt de vlin-
der maar op een paar plekken 
voor. Op overgangen tussen zand 
en voedselrijkere grond. En dus 
ook massaal in Steenwijkerland. 
Dagmar besluit: “Met veel geluk 
kun je dus bijvoorbeeld langs de 
Ruxveense plas een sleedoorn-
page tegenkomen. De kans daar-
op is het grootst in augustus, met 
zonnig weer tussen 20 en 30 gra-
den en weinig wind. Veel geluk!”

Foto: Carl Maurits  

Trimmen maar!
Houten toestellen van het trimparcours die bij de Ruxveense plas in het 
bosje stonden, zijn verplaatst naar de zonneweide. Op de oude plek wer-
den ze weinig gebruikt en waren ze deels verrot. De toestellen die nog 
goed waren, hebben een mooi plekje gekregen bij het water, waar ze meer 
in het zicht staan en daardoor beter gebruikt zullen worden.

Traditie in West: kinderdisco
Een niet weg te denken traditie in Steenwijk-West: iedere eerste vrijdag 
van de maand gaan de kinderen uit de wijk gezellig los met elkaar bij de 
Kinderdisco onder de muzikale leiding van DJ Lucas. Dankzij de inzet van 
vele vrijwilligers én de grote opkomst.

Bedankt! 
Via het project I love Giethoorn heeft een groep kinderen uit Steenwijker-
land een leuk uitje gehad in Giethoorn. Dit was speciaal voor kinderen die 
in gezinnen wonen waarin ieder dubbeltje moet worden onmgedraaid om 
rond te komen en er dus geen ruimte is om dit soort leuke dingen te doen. 
Er kwam een welgemeend bedankje binnen.

2012

2019
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Van het 
korfbestuur
Iedereen welkom in De Korf!
Het nieuwe Korf-seizoen is weer gestart in de Zuidwester! We gaan 
er met z’n allen – samen met u als wijkbewoner – weer wat moois 
van maken. Alle vrijwilligers gaan dan ook met veel plezier en inzet 
hard aan het werk. 

Ondanks de diefstal van geluidsapparatuur en de huurverhoging, 
proberen we weer er wat van te maken. Er zijn diverse nieuwe ac-
tiviteiten bijgekomen, onder andere het Happy Hartkoor. Deze en 
alle bekende activiteiten staan op deze pagina. 

Tip: schuif eens gezellig aan in Wijkresto De Korf. Samen met wijk-
genoten eenvoudig maar lekker, en vooral gezellig eten. Nog een 
tip: kom ook eens op een woensdagmorgen bij Kopje West. Eens 
per maand zijn er dan mensen van Woonconcept en de gemeente. 
Ook de wijkagent is er, van wie u informatie kunt krijgen en aan wie 
u vragen kunt stellen.

Zie voor alle activiteiten behalve deze pagina ook de website 
steenwijkwest.nl of dekorfsteenwijk.nl.

Wij zijn nog op zoek naar mensen die bardiensten kunnen draaien, 
technische mensen en een penningmeester. Dus lijkt u het wat, 
kom gewoon eens aan en laat u informeren. 

Het bestuur van De Korf staat altijd open voor nieuwe te organi-
seren activiteiten. Ons motto luidt: iedereen moet zich welkom 
voelen en kunnen vermaken in Wijkactiviteitencentrum De Korf. U 
bent altijd van harte welkom om een kop koffie of thee te komen 
drinken. Of om een zaal te huren om uw eigen feestje te vieren. 

Nieuws op de valreep: in 2020 komen er misschien weer nieuwe 
huurders bij met nieuwe activiteiten. Wordt vervolgd!

Met vriendelijke groet,
Harm Holtjer, voorzitter

Weekendactiviteiten 
vr 13 dec 20.00 uur  Bingo volwassenen 

za 21 dec 16.00 uur Kerstfair

vr 10 jan 20.00 uur  Bingo volwassenen 

vr 7 feb 19.00 uur Kinderdisco

vr 14 feb 20.00 uur  Bingo volwassenen

vr 6 mrt 19.00 uur Kinderdisco

za 7 mrt 8.30 uur EHBO-dag

vr 13 mrt 20.00 uur  Bingo volwassenen

za 21 mrt 20.00 uur T.O.P. Onna

vr 27 mrt 19.45 uur Paranormale avond 

vr 3 apr 19.00 uur Kinderdisco

vr 10 apr 20.00 uur  Bingo volwassenen

za 9 mei 9.30 uur Voorjaarsmarkt West

zo 17 mei 10.00 uur Hobby computer dag

za 23 mei 13.30 uur Superbingo

Biljartclub De Korf
Biljartclub De Korf is de oudste club in De Korf. Ze spelen een onder-
linge competitie en een nieuwjaarstoernooi. Op dit moment is er een 
ledenstop.

Paranormale avonden
In de winterperiode komen paragnosten Diana Zuidhof en Tecla Rood 
paranormale avonden verzorgen. Beide zijn voor De Korf en Steenwijk 
geen onbekenden. Kaarten zijn in de zaal te koop voor € 8,50. Aanvang 
19.45 uur, zaal open 19.00 uur.

Dartclub
Dartclub De Korf speelt een onderlinge competitie en nieuwe darters 
zijn van harte welkom!

Kinderdisco
Iedere eerste vrijdagavond van de maand: kinderdisco! Aanvang 19.00 
uur, kosten 1 euro. Ook is er snoep en drinken te koop en er wordt een 
verloting gehouden: drie lootjes voor 25 cent.

Kerstfair
Ieder jaar wordt er in De Korf 
een leuke kerstfair gehouden. Er 
wordt van alles aan de man ge-
bracht en er wordt ook voor de 
inwendige mens gezorgd. Olie-
bollen, Steenwieker knieperties 
en snert zijn volop verkrijgbaar. 
Ook zal de Kerstman rondlopen 
en draait het rad van fortuin. Dit jaar is de kerstfair op zaterdag 21 de-
cember, van 16.00 tot ongeveer 20.00 uur. Komt allen naar onze sfeer-
volle Korf!
We zoeken nog naar standhouders! Iedereen kan een tafel huren te-
gen een kleine vergoeding� Wees er op tijd bij als verkoper, want vol 
is vol� Meld u bij Judy de Haan, 06 – 40 93 35 33�

Maandag
13.00 uur Schilderclub S.A.S. (in de winter)
17.15 uur  Wijkresto
19.00 uur Yogales / Wijkvereniging
19.30 uur Biljartclub De Korf

Dinsdag
09.00 uur  Schilderclub Art Femme
14.00 uur Ouderen in De Korf

(iedere tweede dinsdag van de maand)
14.30 uur Werelddansen
19.00 uur  Schilderclub S.A.S. (in de winter)

Woensdag
14.00 uur Vocalgroup Inbetween (tot 1 januari)
19.00 uur  Dartclub De Korf
19.00 uur Yogales

Donderdag
17.45 uur  Wijkresto
20.00 uur Happy Hartkoor o.l.v. Sigrid Hof

Vrijdag
19.00 uur  Kinderdisco 

(iedere eerste vrijdag van de maand)
20.00 uur  Bingo voor volwassenen 

(iedere tweede vrijdag van de maand)
19.45 uur Paranormale avonden 

(twee maal per jaar)

Zaterdag 
Diverse taartworkshops, damtoernooien, dartkoppeltoernooien, 
schoolsjoeltoernooien en Hollandse avonden, georganiseerd door 
Stichting West Activiteiten. 

Bingo
De bingo voor volwassenen is een activiteit die iedere tweede vrijdag 
van de maand plaatsvindt. Er worden zeven rondes gespeeld en één 
superronde, waarin u een boodschappenmand kan winnen ter waarde 
van 50 euro!

Rijbewijskeuring
Verloopt uw rijbewijs omdat u 75 jaar of ouder bent of om medische 
redenen? U kunt dit iedere week bij De Korf laten checken. Bel om een 
afspraak te maken: 0516 – 514 575 of 06 – 1471 6543.

Zangkoor Vocalgroup Inbetween
Om de veertien dagen op woensdag wordt er geoefend door Vocal-
group Inbetween. Helaas verhuist dit zangkoor per 1 januari naar De 
Meenthe. Meer informatie: Henneke van Beek, 0521 – 515 333.

Kinderactiviteiten
In de schoolvakanties zijn er soms kinderactiviteiten, bijvoorbeeld 
peuterdisco en kleuterbingo. Dit staat aangeplakt bij de ingang van De 
Korf.

Palmpaasoptocht
Er wordt een palmpaasoptocht gelopen en er kan op tweede paasdag 
rond de Zuidwester gezocht worden naar eieren. Houd de huis-aan-hui-
seditie van de Steenwijker Courant in de gaten voor nieuws daarover.

Voor bruiloften en 
partijen
U kunt altijd terecht in De Korf voor een 
vergadering met eventueel een lunch, 
workshop, thema-activiteit, doopfeest 
of bruiloft. Op ochtenden, middagen of 
avonden. Neem contact op met De Korf en 
we bespreken uw wensen. 
Bel 0521 – 522 612.

Wijkresto 
De Korf
Iedere maandag om 17.15 
uur en iedere donderdag 
om 17.45 uur is De Korf 
een restaurant. Schuif ge-
zellig aan voor gevarieerde 
menu’s. Er worden gekook-
te aardappelen met groente 
geserveerd, stamppotten en 
ook buitenlands eten. Vol-
doende variatie dus, voor 
maar € 5,50.

Met kerst hebben we een 
heerlijk Chinees menu en we 
sluiten het seizoen voor de 
zomerstop altijd af met een 
beregezellige barbecue.
Iedereen is welkom, maar 
geef je wel van tevoren even 
op (0521 – 522 612) voor 
10 uur ’s ochtends op de dag 
dat je wilt komen eten. 

0521 – 522 612

Wat is er allemaal nog meer 
te doen in De K rf ?

D ordeweekse activiteiten



 kijk op westnovember 2019 - pagina 7

Op deze plek in de Kijk op West 
leest u in een vervolgverhaal over 
leuke anekdotes, interessante fei-
ten en markante personen die 
een rol hebben gespeeld bij het 
ontstaan van het Rode Dorp in 
Steenwijk-West. Deze geschiede-
nis is opgeschreven door Klaas 
Prins. Via zijn mailadres hier-
onder kunt u reageren als u dat 
wenst.

EEN EEUW 
RODE DORP
In 1954 werd buurtvereniging 

Eendracht maakt Macht opge-

richt. Deze vereniging verzorg-

de de klachten over onderhoud 

en protesten tegen huurver-

hogingen. Voorzitter van deze 

vereniging was Steven Mulder, 

secretaris Frans ten Veen en 

penningmeester G. Mulder.

In 1956 ontving het bestuur 

een brief van het college van 

Burgemeester en Wethouders. 

Zij schreven over hun plan om 

de drie zelfstandige woning-

bouwverenigingen te willen 

overnemen en zo één groot Ge-

meentelijk Woningbedrijf ervan 

te maken. Het was de bedoeling 

dat ze gemeente op die manier 

eigenaar zou worden van hun 

woningen. Na een lange discus-

sie was het bestuur van oordeel 

dat men de gemeente liet weten 

met haar voorstellen akkoord te 

gaan. De buurtvereniging wilde 

meewerken aan een goede re-

geling voor de overdracht van 

de 183 woningen en een goede 

sociale ontslagregeling van het 

personeel. Die overdracht vond 

vanaf de zomer van 1957 gelei-

delijk plaats. 

In het najaar van 1956 had het 

elektriciteitsbedrijf de leidingen 

in de op de overlopen aangeleg-

de slaapkamers gecontroleerd 

en geconstateerd dat die niet 

deugden. In heel wat huizen 

was er veel zelf geknutseld, om 

de kosten van de aansluiting te 

drukken. Het elektriciteitsbe-

drijf liet weten dat zij het nood-

zakelijk achtte alle leidingen te 

herstellen. Het bestuur vond 

dat zij de kosten van herstel wel 

voor haar rekening kon nemen. 

Het elektriciteitsbedrijf presen-

teerde het bestuur een begro-

ting van 12 gulden. Dat vond 

het bestuur te gortig, daarom 

besloten ze het rapport van het 

elektriciteitsbedrijf door te stu-

ren naar het college van B. en 

W; dat was tenslotte de nieuwe 

eigenaar. 

De laatste vergadering van 

de stichting Eendracht maakt 

Macht was 3 mei 1958.

De gemeente wordt al snel ge-

confronteerd met veel klachten 

over vochtigheid en tocht. Ook 

verlangen huurders meer com-

fort, douches bijvoorbeeld. In 

1957 mogen de bewoners van 

Goudsbloemstraat 5 als eer-

ste in de bijkeuken een douche 

aanbrengen. 

Klaas Prins, k

uikenprins@hetnet.nl

Goed Idee: 
een klimwand!

Vandaag (het is de bedoeling dat 
de Kijk op West op vrijdag 29 no-
vember bij u in de bus ligt, maar 
het kan ook en dagje eerder of 
later zijn) wordt de klimwand 
van Kindcentrum Willem Alex-
ander geopend� Deze klimwand 
is er gekomen door het geld dat 
van het Goed Idee-project van 
Steenwijk-West� De school is er 
erg blij mee�

Bij de jaarvergadering van de 
wijkvereniging in april werd de 
verkiezing gehouden voor een 
Goed Idee! Halloween Steen-
wijk-West won, maar ook de klim-
wand op het schoolplein van 
Kindcentrum Willem Alexander 
middenin Steenwijk-West, kreeg 
veel stemmen. Genoeg om te 
zorgen voor een opbrengst van 
1.450 euro. Daarmee heeft de 
school weer een nieuwe speel-
mogelijkheid voor de kinderen in 
de wijk kunnen bouwen.

De Wegwijzer is officieel 
4KeerWijzer-school
Vlak voor de zomervakantie was het feest op basisschool De Wegwij-
zer� De school werkt volgens het concept 4KeerWijzer� Dit houdt in 
dat een deel van de leerstof niet in losse vakken wordt aangeboden, 
maar via overkoepelende thema’s� Na een paar jaar uitproberen mag 
De Wegwijzer zich nu officieel 4KeerWijzer-school noemen. 

De leerlingen werken aan een be-
paald thema en dan komen van-
zelf onderdelen van vakken als 
Natuurkunde, Aardrijkskunde en 
Geschiedenis voorbij. Dan hoe-
ven die vakken niet los van elkaar 
gegeven te worden. De theorie 
van die vakken worden door dat 
thema concreet. Daardoor blijft 
de leerstof het beter hangen.

Iedereen leert 
verschillend
Leest u een gebruiksaanwijzing 
en dan snapt u het? Of bekijkt u 
liever een tutorial op YouTube? 
Of begint u gewoon en ziet u wel 
waar het schip strandt? Net als u, 
hebben kinderen verschillende 
manieren om te leren. 4KeerWij-
zer houdt daar rekening mee, zo-
dat alle leerlingen op hun eigen 
manier kunnen leren. 

CITAAT
“Het gaat er niet om hoe knap je 
bent, maar om hoe je knap bent.”

Iedere middag werken leerlingen 
samen aan de hand van 4Keer-
Wijzer. Sinds begin dit schooljaar 
werken alle kinderen aan hetzelf-
de thema, maar wel allemaal op 

hun eigen niveau. Ook vindt er 
veel samenwerking plaats tussen 
verschillende groepen, waarbij 
bijvoorbeeld de leerlingen van 
groep 6 tot en met 8 samenwer-
ken aan hun opdrachten. 

Meer weten?
Wilt u meer weten? Google ‘Ho-
ward Gardner meervoudige in-
telligentie’ en lees een artikel of 
bekijk een YouTube-filmpje. Of 
ervaar het zelf door een kijkje te 
nemen op school. Maak daarvoor 
wel even een afspraak.

Kinderen leren via 
een Chromebook

Met de digitale vooruitgang is er steeds meer mogelijk in het onderwijs� Waarschijnlijk moest u vroeger 
op de basisschool gewoon precies dezelfde sommen maken als uw klasgenootjes� Terwijl u deze mis-
schien allang snapte� Gevolg: u haalde dikke voldoendes en de jongen naast u onvoldoendes, keer op 
keer� Dat hoeft tegenwoordig niet meer omdat leerlingen sommen maken op hun Chromebook, een lap-
top van Google� De software kijkt de sommen na en biedt dan vanzelf sommen aan die passen bij het ni-
veau van de leerling� 

Basisschool De Wegwijzer maakt 
goed gebruik van deze moderne 
mogelijkheden. Alle leerlingen 
van groep 4 tot en met 8 heb-
ben dit jaar een eigen Chrome-
book gekregen. Daarop maken ze 
rekenlessen, de vinden er extra 
werk op, ze zoeken informatie en 
ze leveren hun werk via een soort 

mail in bij hun leerkracht. 

Klaar voor de toekomst
De Chromebooks zijn een mooi 
hulpmiddel voor de leerkracht. 
Deze kan sneller en beter inzien 
welke denkfouten de leerlingen 
maken en waar ze moeite mee 
hebben of waar ze juist extra 

goed in zijn. En niet onbelangrijk: 
het digitaal werken scheelt een 
hoop printpapier en -inkt. Onder-
tussen leren de leerlingen stapje 
voor stapje om te gaan met de 
nieuwe technologie. Iets wat de 
komende jaren zal blijven ontwik-
kelen en waar ze dus al een stuk 
op voorbereid worden.

‘Reis mee!’ met de 
leerlingen van de 
Samensprong
Onder belangstelling van veel 
ouders heeft Obs De Samen-
sprong de Kinderboekenweek 
afgesloten met een versierde 
fietsenwedstrijd. Enkele weken 
lang is er ruim aandacht besteed 
aan ‘Reis mee!’, het thema van 
de Kinderboekenweek� 

De Kinderboekenweek biedt de 
mogelijkheid elk najaar op een 
inspirerende manier kinderen te 
motiveren om te lezen en boeken 

te promoten. De kinderen van alle 
groepen konden met hun versier-
de fiets, skelter, step of skeelers 
meerijden in de optocht aange-
voerd door meester Jaap. Daar-
na was er een prijsuitreiking voor 
de mooiste fietsen per groep. De 
prijswinnaars hebben een unieke 
bokaal gekregen. In alle groepen 
was een tentoonstelling te be-
zoeken over het reis-thema. In de 
weken erna waren de boeken in 
de bibliotheek niet aan te slepen!
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Aastraat Mevrouw I. van der Sluis Aastraat 61 06 - 83654184
Aastraat De heer F. de Lange (bezorging) Aastraat 53 0521 - 854038
Acaciastraat Mevrouw D. v.d. Velde (bezorging) Paul Krugerstraat 1 0521 - 518774
Acaciaflat De heer D. Bijkerk Verlaatseweg 77 0521 - 512199
Anjelierstraat De heer P. Damhuis Vestdijkhof 5 0521 - 570491
Beetsstraat, N De heer K.R. ter Horst Brederostraat 3 0521 - 510154
Bilderdijkstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21
Bloemstraat Mevrouw H. Holtjer Bloemstraat 16 0521 - 514632
Brederostraat De heer K.R. ter Horst Brederostraat 3 0521 - 510154
Catsstraat, Jacob Mevrouw W. van Ankeren J. Catsstraat 4 0521 - 516593
Gasthuislaan Mevrouw S. Bult Gasthuislaan 66 0521 - 512341
Goghstraat, van Mevrouw S. Delfsma Vermeerstraat 20 0512 - 523417
Halsstraat, Frans Mevrouw A.J. Holkamp Frans Halsstraat 9
Heinstraat, Piet De heer P. Prins Piet Heinstraat 22 0521 - 513896
Hooftstraat, P.C. De heer E.C.J. Visscher H. Kropstraat 30 0521 - 852492
Hooftstraat, P.C. De heer F. de Lange (bezorging) Aastraat 53 0521 - 854038
Irisflat De heer P. de Noord Irisstraat 77
Irisstraat Bezorging is geregeld Tulpstraat 67
Kanaalstraat Mevrouw C. ten Veen Kanaalstraat 17 via 0521 - 510904
Kropstraat, H. De heer E.C.J. Visscher H. Kropstraat 30 0521 - 852492
Krugerstraat, Paul Mevrouw W. Hermse Paul Krugerstraat 78 06 - 21355886
Lijsterbesstraat Mevrouw R. de Klerk Lijsterbesstraat 10 0521 - 853419 0521 - 853419
Lijsterbesstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper (bezorging) Meidoornstraat 2
Meidoornstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper Meidoornstraat 2
Olphenstraat, A. van De heer E.C.J. Visscher H. Kropstraat 30 0521 - 852492
Parkstraat De heer J. Veenman Parkstraat 2 0521 - 513162
Parkstraat De heer C. de Lange (bezorging) Aastraat 53 0521 - 854038
Potgieterstraat Mevrouw I. Plat Potgieterstraat 3 0521 - 511014
Rembrandtstraat (oneven) De heer H. Onrust Rembrandtstraat 5 0521 - 511692
Rembrandtstraat (even) De heer K. Pijlman Rembrandtstraat 48 0521 - 854099
Riebeeckstraat, Jan van Mevrouw  L. Amesz Jan van Riebeeckstraat 28 0521 – 518985
Rozenstraat De heer H. Holtjer Bloemstraat 16 0521 - 514632
Ruyterstraat, admiraal de Mevrouw M. Bruinenberg Adm. De Ruyterstraat 31
Speykstraat, van De heer R. van Roozendaal Van Speykstraat 12 0521 - 516102
Steenstraat, Jan (oneven) Mevrouw T. Mulder Jan Steenstraat 15 0521 - 514188
Steenstraat, Jan (even) Mevrouw I. Alberts Jan Steenstraat 18 06 - 42616367
Stokvisstraat, Willem De heer W. Sommer W. Stokvisstraat 37 0521 - 517754
Tulpstraat Bezorging is geregeld Tulpstraat 67
Verlaat-De Werven-Groot Verlaat De heer H. Kruithof J. Catsstraat 16 0521 - 512476
Verlaatseweg Mevrouw H. Borman Verlaatseweg 73
Verlaatseweg De heer C. de Lange (bezorging) Aastraat 53 0521 - 854038
Vermeerstraat Mevrouw S. Delfsma Vermeerstraat 20 0521 - 523417
Vestdijkhof De heer P. Damhuis Vestdijkhof 5 0521 - 570491
Vondelstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21

Contactpersonen 
november 2019

COLOFON

Postbus 162
8330 AD  Steenwijk
14 0521
info@steenwijkerland.nl
www.steenwijkerland.nl

Postbus 154
7940 AD  Meppel
088 – 61 62 000
facebook.com/woonconcept
twitter.com/woonconceptnl
www.woonconcept.nl

Vestdijkhof 2
8331 PW  Steenwijk
0521 – 51 84 13

Dit is een gezamenlijke uitgave van 
de gemeente Steenwijkerland, Woon-
concept en de wijkvereniging Steen-
wijk-West. Hoewel de teksten met 
zorg zijn samengesteld, kunnen er 
geen rechten aan worden ontleend. 

Deze wijkkrant gaat ook in NEE-NEE-brie-
venbussen; de wijkvereniging vraagt  
daarvoor uw begrip.
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0521 – 522 612
Sandra Delfsma, voorzitter

 Vermeerstraat 20

 0521 – 52 34 17 / 06 – 50 67 32 88

Jannes Mulder, penningmeester

 Paul Krugerstraat 47

 0521 – 51 15 75

Trijntje Doorenspleet, 2e voorzitter

2e penningmeester

 Havinkakker 6  

 0521 – 51 68 54

Adrie Berkenbosch, secretaris

 Vestdijkhof 2 

 0521 – 51 84 13 / 06 – 42 85 74 18 

 bestuur@steenwijkwest.nl

Stephan Lambeck, wijkactiviteiten en 

speellocaties

 woningzoekend in West

 06 – 19 47 63 48

Janny Hermse, lid 

 Paul Krugerstraat 87

 0521 – 51 45 54 / 06 – 40 49 17 91

Harm Holtjer, lid 

 Bloemstraat 16

 0521 – 51 46 32

Communicatie & redactielid

Che Visscher

 Hildo Kropstraat 30

 0521 - 85 24 92

 redactie@steenwijkwest.nl

Wijkkracht Steenwijk-West

Frans ten Veen 

 06 – 290 60 991 

 frans@sociaal-makelaar.nl

Bestuur

Parkstraat en Kanaalstraat

Korte bouwtijd mogelijk?
In de Parkstraat en de Kanaal-
straat is het even rustig. Dat is 
ook de reden waarom u op deze 
plek geen Dagboek Parkstraat 
van bewoonster Dagmar Heidin-
ga leest: er is bijna niets te mel-
den. Woonconcept is achter de 
schermen wel druk bezig. Omdat 
veel bewoners graag weer terug 
willen naar hun oude – vernieuw-

de – woning na de renovatie, zou 
het prettig zijn als ze maar kort 
naar een tijdelijk verblijf moeten. 
Daarom onderzoekt Wooncon-
cept hoe ze de bouwtijd zo kort 
mogelijk kunnen houden. 

Dat onderzoek kost tijd: over-
leg met aannemers, kosten in-
schatten, knopen doorhakken en 

communiceren met bewoners. 
Dat laatste gebeurde onder an-
dere door een brief waarin werd 
verteld dat Woonconcept dit on-
derzoekt. Woonconcept streeft 
ernaar om begin volgend jaar 
knopen door te hakken en de 
bewoners te laten weten wat de 
aanpak wordt. 

Peuteropvang de 
Zuidwestervilla 
nu ook op vrijdag
Sinds 1 januari 2018 is de peuter-
opvang van Speel@Home geves-
tigd in de Zuidwester. De leidsters 
ervaren dit als een hele fijne plek 
waar de kinderen zich kunnen 
ontwikkelen en zich kunnen voor-
bereiden op het basisonderwijs. 

Sinds kort zijn de openingstijden 
verruimd met de vrijdagochtend. 
De Zuidwestervilla was al geo-
pend op maandag-, dinsdag- en 
donderdagochtend.

Meer informatie: speelathome.nl

Peuterschool Steenwijk-West 
iedere ochtend
Op Kindcentrum Willem Alex-
ander spelen en leren kinderen 
van 2 tot 4 jaar met vriendjes en 
vriendinnetjes. Op de kleinschali-
ge peuterschool Steenwijk-West 
worden de kinderen goed voor-
bereid op de basisschool. De 
peuterschool is open van maan-
dag tot en met vrijdag, van 8.30 
tot 11.45 uur. Wilt u eens komen 
kijken? U bent altijd van harte 
welkom!

Meer informatie: 
willemalexander.accrete.nl

https://www.woonconcept.nl
https://twitter.com/woonconceptnl
https://www.facebook.com/woonconcept/
http://www.speelathome.nl
https://willemalexander.accrete.nl



