
werkplaats. Met de opbrengst van 
de fancy fair en de aanvulling van 
de organisaties kunnen we het 
gestolen gereedschap vervangen. 
De Wijkwerkplaats is met nieuw 
aangeschaft gereedschap weer 
volop aan het werk om onze wijk 
spic en span te maken.
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Wees er snel bij!
DECEMBER
25 Kerstzang Beth-El . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .> 11
JANUARI
6 Duo Silver Wings in De Korf  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .> 11
9 Struinen & Ontmoeten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .> 10
FEBRUARI
1 Winkel De Slinger geopend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .> 1
3 Old Stoners in De Korf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .> 11
MAART
3 Olde Jonges Krentebrot in De Korf . . . . . . . . . . . . . .> 11
11 Deadline stukjes Kijk op West . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .> 1
APRIL
7 Groot Gieters Popkoor in De Korf . . . . . . . . . . . . . . . .> 11
15 Jaarvergadering wijkvereniging  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .> 2
15 Verkiezing Goed Idee  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .> 2

@SteenwijkWest

Benefiet Wijkwerkplaats 
blijkt groot succes

Lees 
verder
Wijkvereniging
Vooruitblik 2019 > 2

Goed Idee!
Nieuw project > 2

Brandalarm
Anjelierstraat niet veilig > 2

Mooi werk
Vrijwilligers gezocht > 4

Burenruzie?
Buurtbemiddeling > 5

In de vorige wijkkrant stond het aangekondigd: de benefiet fancy fair voor de Wijkwerkplaats. Het was een meer dan geslaagde dag, met een 
goed financieel resultaat: er is ruim 1200 euro opgehaald. Met name het Rad van Fortuin, met mooie prijzen geschonken door Steenwijker 
ondernemers, bracht veel op. 

Ook de rommelmarkt deed een 
flinke duit in het zakje. En de hon-
gerige bezoeker tastte in de bui-
del: honderd hamburgers gingen 
er over de toonbank. Het was hart-
verwarmend te zien hoeveel men-
sen zich betrokken voelden bij de 
inzamelingsactie. Een grote pluim 

gaat naar alle vrijwilligers die zich 
deze dag hebben ingezet. Vijf-
tien vrijwilligers hielpen de dag 
tot een groot succes te maken. 
Daags ná de fancy fair kwam het 
heugelijke nieuws dat het bedrag 
aangevuld werd door de deelne-
mende organisaties van de Wijk-

Dank aan de sponsoren
Op pagina 4 van deze Kijk op West 
staat de waslijst aan sponsoren 
die de Wijkwerkplaats hebben 
gesteund door prijzen beschik-
baar te stellen of een geldbedrag 
te doneren. Een dikke duim voor 
deze bedrijven!

Winkel 
De Slinger 
open
Met een feestelijke markt is op 12 
december de winkel van De Slin-
ger geopend. Vanaf februari wor-
den daar groente, kruiden en fruit 
uit de moestuin verkocht. Natuur-
lijk is het aanbod aan de seizoe-
nen gebonden Alles is biologisch 
in de eigen tuin gekweekt. Ook 
zijn er allerlei leuke handgemaak-
te producten, gemaakt door de 
bewoners van De Slinger.
Op woensdagmiddag van 12.00 
uur tot 17.00 uur en vrijdagoch-
tend van 9.00 uur tot 12.00 uur 
is de winkel van Dagcentrum de 
Slinger geopend. Vanaf 1 februa-
ri is iedereen welkom op de Mei-
doornstraat 1!

Namens Wijkvereniging Steenwijk-West mag voorzitter Sandra Delfsma een goedgevulde envelop met 200 euro overhandigen aan Barry Bakker 
van de Wijkwerkplaats. De hamer die ze erbij geeft, staat symbool voor hoe inwoners de Wijkwerkplaats ervaren: er wordt hard doorgewerkt door 
de medewerkers.

Kijk op West van 4 naar 3
De Kijk op West verschijnt vanaf nu niet meer vier maal per jaar, maar drie maal. Een nummer in het voor-
jaar, eentje vlak voor de zomervakantie en eentje in het late najaar. De voor- en nadelen hiervan zijn ge-
wikt en gewogen, en het bleek dat dit de beste beslissing was.

De belangrijkste reden is dat de 
redactie iedere keer moeite had 
om de pagina’s te vullen; er was 
niet zoveel kopij. Reden dáár-
voor weer was dat er, vergele-
ken met enkele jaren geleden, 
gewoon net even wat minder 
gebeurt in de wijk. De piek van 
activiteiten en werkzaamheden 
die samenhangen met de Wijk-
visie Steenwijk-West 2025 lijkt 
achter de rug. Bijkomend voor-
deel is dat drie edities simpel-

weg minder geld kosten dan vier 
edities; geld dat op een andere 
manier ten goede kan komen 
aan de wijk.
In de planning komt het er ei-
genlijk op neer dat de twee edi-
ties die na de zomer uitkomen, bij 
elkaar worden gevoegd. De vol-
gende Kijk op West verschijnt op  
29 maart; deadline 11 maart. Ver-
volgens verschijnt deze krant op 
5 juli en op 29 november.

De volgende Kijk op West verschijnt 29 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 11 
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!

https://www.facebook.com/WijkvisieSteenwijkWest2025
https://twitter.com/stwestkrant
www.steenwijkwest.nl
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Nieuw jaar vol actie
Het jaar 2018 zit er bijna op, eerst nog ‘even’ de feestdagen. Een tijd 
waarin hopelijk iedereen terug kan kijken op een mooi en gezellig 
jaar. In het centrum van onze stad met de mooie nieuwe Markt zal de 
Dickensavond weer veel bezoekers trekken. In West valt de uitbun-
dige kerstverlichting weer op, is De Korf weer druk bezig geweest 
met een gezellige kerstfair en zal menig bewoner de goede voorne-
mens voor januari al hebben ingeprent. 

Als wijkvereniging hebben wij ook goede voornemens voor 2019. 
Een ambitie is om de sportactiviteiten voor kinderen voort te zetten 
in het nieuwe jaar. En dan voor langere tijd; het liefst enkele jaren. 
We zijn hier, samen met de wijkkracht en de drie basisscholen in 
West, al een aardig eind mee opgeschoten. De moestuin heeft een 
groei in vrijwilligers doorgemaakt na de krimp van vorig jaar. Het 
goede voornemen van 2019 is een goede oogst. Dat ligt in de han-
den van de vrijwilligers, in samenwerking met een vruchtbare bo-
dem. Een ander goed voornemen is een van de meest simpele; het 
strak blijven volgen van de projecten in de Bloemenbuurt en Piet 
Speyk. Waarbij er bij de laatste ook al gesprekken zijn gevoerd over 
een nieuwe opzet van de speeltuin. Dit krijgt allemaal een vervolg.

De kleinere – maar minstens zo belangrijk voor de sfeer in de wijk – 
projecten zijn in de afrondende fase. Zowel het speeltuintje aan de 
Aastraat als het vergroenen van de Anjelierstraat gaan, op wat aan-
passingen na, richting een eindplan waarmee gemeente en Woon-
concept aan de slag kunnen. De aanleg gebeurt in 2019.

Nieuws is dat we weer gaan beginnen met de contactpersonenver-
gaderingen. Deze worden zo gepland, dat deze vertegenwoordigers 
van de straten invloed hebben op wat er in nieuwe edities van deze 
krant zal komen te staan. Overigens gaat de Kijk op West drie maal in 
plaats van vier maal verschijnen; vier was net te veel van het goede.

Als bewoner kunt u altijd meer doen, of blijven doen. Drie 
voorbeelden…

Ten eerste kunt u de jaarvergadering bezoeken op maandag 15 april 
om 19.00 uur in De Korf. Deze ledenvergadering wordt de laatste ja-
ren minder bezocht, dus we willen proberen om hier weer een groter 
publiek voor te trekken. U bent altijd van harte welkom als inwoner 
van West, de koffie staat klaar. Er is geen lidmaatschap of speciale 
functie in de wijkvereniging nodig om die avond langs te komen.

Ten tweede is er de voorjaarsmarkt; we willen die een vernieuwen-
de impuls geven. Heeft u ideeën over deze markt, eventueel over 
een andere opzet of een leuke toevoeging? Wilt u meewerken aan 
dit buurtfeest? Neem dan contact op met bestuurslid Stephan Lam-
beck; zijn telefoonnummer staat op de achterpagina.

Ten derde blijven vrijwilligers altijd nodig. In ons bestuur, in de wijk-
werkplaats, bij De Korf, bij Kindervakantiespelen West en ook bij de 
moestuinen blijven wat extra handen altijd welkom.

De wijkvereniging heeft er het volste vertrouwen in dat we samen 
West kunnen dragen en al die vrijwilligersfuncties met liefde be-
kleden. Kijk naar het afgelopen jaar, waarin we na de beroving van 
de wijkwerkplaats met een goed bezochte benefiet fancy fair onze 
veerkracht als wijk getoond hebben.

Als bestuur hebben we ons moeten herpakken na het overlijden van 
Luc Treur. De lege stoel is ingenomen door ons nieuwe bestuurslid 
Stephan Lambeck.

Hierboven staan mooie ontwikkelingen, tegenslagen en uitdagin-
gen. Ieder jaar weer pakken we de handschoen op als wijk, en met 
de strijdvaardigheid die West eigen is, komen we er ieder jaar weer 
uit. Erg mooi!

We vertrouwen erop om in het nieuwe jaar, samen met u, net zo 
sterk en veerkrachtig te kunnen optreden in onze prachtige wijk. Fij-
ne feestdagen en een gelukkig en gezond nieuwjaar!

Bestuur Wijkvereniging Steenwijk-West

Van de 
wijkvereniging

Nieuw project in West

Koppengeld voor goede ideeën
Het Goed Idee!-project geeft alle inwoners van Steenwijk-West een kans om een goed idee aan te leveren voor hun straat of buurt. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan bloembakken om de straat op te fleuren, een burendag met spelletjes voor de kinderen, een gezamenlijke 
AED-cursus, het aanleggen van een moestuintje in de straat, het aanschaffen van buurtgereedschap voor de zware klussen of een dag 
waarbij eenzame ouderen in het zonnetje gezet worden. Er is van alles mogelijk. 

Samen met buurtgenoten kun-
nen jullie ideeën indienen. 
Deze ideeën moeten plaatsvin-
den in de wijk en voor ieder-
een toegankelijk zijn. Het idee 
moet kort omschreven worden 
en er moet een (simpele) be-
groting bijzitten. Geef duidelijk 
aan hoeveel geld nodig is om 
het idee te realiseren. 

Stem op Goede Ideeën
Om geld te krijgen voor jullie 
idee komen we met iets nieuws. 
Maandag 15 april 2019, tij-
dens de jaarvergadering van 
de wijkvereniging, organiseren 
we een avond waarbij de hele 
wijk kan stemmen op ideeën. 
Bij binnenkomst krijgt iedere 
bewoner tien fiches, deze kan 
je verdelen over de ideeën 
waarvan jij vindt dat ze uitge-
voerd moeten worden. Je mag 
alle fiches aan één idee geven, 
maar je kunt ze ook verdelen 

over meerdere ideeën. Hoe meer 
mensen je enthousiast weet te 
maken voor jullie idee, hoe groter 
de kans dat je geld krijgt om het 
uit te voeren.

Koppengeld en hulp
Om de ideeën te financieren, 
spreken we het koppengeld aan. 
Koppengeld is geld dat de ge-
meente geeft voor het uitvoeren 
van plannen in de wijk. De laatste 
jaren zijn er speeltuintjes mee 
aangelegd, materialen aange-
schaft voor het Wijkcentrum en 
kinderactiviteiten mee georga-
niseerd. Komend jaar komt een 
deel van het koppengeld direct 
ten goede aan ideeën van bewo-
ners uit de wijk. Kost jullie idee 
nou dusdanig veel geld dat 
er meer nodig is dan 
wat er beschikbaar 
is? Geen nood; 
we helpen jul-
lie om fondsen 

aan te schrijven of sponsoren te 
zoeken. Begin dus met een Goed 
Idee!

Ideeën aanleveren voor 
1 april
Nee, dit is geen grap: lever jul-
lie ideeën aan vóór 1 april. Nog-
maals een korte beschrijving van 
het idee en een simpele begro-
ting is voldoende. We stellen een 
paar voorwaarden: het moet ten 
goede komen aan onze wijk, het 
moet voor iedereen toegankelijk 
zijn. 

Dus geen privéprojecten, we 
financieren geen BBQ’s, eten 
of drinken, maar wel mate-
rialen voor een buurtfeest, 
springkussens, tafeltjes en 
stoelen bijvoorbeeld. 

Mocht je vragen hebben of 
hulp wensen, mail dan naar: 
bestuur@steenwijkwest.nl. 
Als je liever belt, bel dan de 
wijkkracht Frans ten Veen. 
Mail je uiteindelijke idee ook 
naar bestuur@steenwijkwest.nl. 
SUCCES ALLEMAAL!

Woningen Anjelierstraat niet bereikbaar

Brandweer slaat alarm

Tijdens de bijeenkomst over het opknappen van de Anjelierstraat, spraken enkele bewoners hun zorgen uit over de bereikbaarheid voor de 
brandweer in die straat. Er wordt namelijk vaak geparkeerd op hoekjes en plekken waar dat eigenlijk niet kan.

Wijkkracht Frans ten Veen besloot 
de brandweer te vragen er met 
zwaar materiaal een kijkje te gaan 
nemen. De brandweer Steenwij-
kerland voegde snel de daad bij 
het woord: één avond later waren 
zij al ter plekke. De foto’s die de 
brandweer maakte, spreken voor 
zich: al snel stond de brandweer-
wagen klem in de straat.

Eigen verantwoordelijkheid
William van Nieuwenhuijsen van 
de brandweer: “Tijdens de oe-
fenavond zijn we met een tank-
autospuit naar West gereden. Op 
de Anjelierstraat kwamen we al 
snel vast te zitten. Enkele auto’s 
stonden dusdanig geparkeerd dat 
een groot aantal woningen niet 
bereikbaar was voor de hulpver-

leners. Tijdens het maken van de 
foto’s, kwamen geschrokken be-
woners naar buiten om te zien 
wat er gaande was. 

Toen we het uitlegden, was het 
duidelijk dat bewoners gezamen-
lijk verantwoordelijk zijn voor de 
veiligheid in de buurt.”

– ingezonden –

Groot risico
Er is dus echt een veiligheids
issue in de Anjelierstraat. Bewo-
ners moeten zich bewust zijn 
van de risico’s die zij creëren 
door lukraak en buiten de vak-
ken te parkeren. Een risico is dat 
de brandweer gewoon doordrukt; 
een gedeukte auto is minder be-
langrijk dan een brand.
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Van de 
wijkkracht
Een bijzonder 2019
De stoomboot vaart alweer terug 
naar Spanje, de kerstbomen staan 
in de woonkamers. 2018 zit er weer 
bijna op. Eind 2013 ging ik als Wijk-
kracht aan het werk, vijf jaar alweer. 
De tijd vliegt, zegt de uitdrukking, 
en soms voelt dat ook echt zo. Ik 
heb twee kinderen, de oudste gaat 
volgend jaar naar de middelbare 
school. Een hele stap, niet alleen 
voor mijn dochter. 

Vijf jaar wijkkracht Steenwijk-West, 
zo lang heb ik nog nooit ergens gewerkt. Meestal veranderde ik 
van baan na een jaar of vier. Niet altijd vanuit vrije wil, soms door 
een verhuizing of een reorganisatie. De afgelopen vijf jaar zijn 
zeer prettig geweest, ik werk hier met veel plezier. Er wonen fijne 
mensen in West, bijzondere mensen. 

2018 was een jaar waarin we afscheid namen van een van die bij-
zondere personen. Daar denk ik nog regelmatig aan. Het was ook 
het jaar van het opstarten van projecten. Langzaam kwam er be-
weging in projecten als Piet Speyk en de Bloemenbuurt; te lang-
zaam voor mijn gevoel. 

Maar 2019 gaat een heel ander jaar worden: er gaat daadwerke-
lijk gebouwd worden aan de Piet Speyk en er worden straten en 
pleintjes opgeknapt. Bovendien ga ik werken aan een mooi foto-
boek, met al die bijzondere mensen die ik hier heb leren kennen 
de afgelopen vijf jaar. Prettige feestdagen allemaal en op naar een 
fijn 2019!

Frans ten Veen, wijkkracht

Pleintje Aastraat 
wordt weer mooi

In de Aastraat, het ‘oude’ deel, 
wordt het pleintje flink ver-
groend. Een groep bewoners 
vond het de hoogste tijd iets te 
doen aan het grauwe pleintje met 
gedateerde speeltoestellen. Hun 
oproep vond gelukkig gehoor bij 
de wijkvereniging, gemeente en 
Woonconcept. Gezamenlijk ging 
men aan de slag met nieuwe 
plannen voor het pleintje. Het re-
sultaat van de brainstormsessies 
kunt u zien op de tekening. Een 
pleintje met veel groen en mooie 
nieuwe speeltoestellen. De kron-
kelende vorm die door het plein-
tje loopt, is geïnspireerd op de 
Steenwijker Aa.

Om het financieel rond te krijgen, 
klopten de bewoners aan bij de 
Wijkvereniging. Door het inzet-
ten van onder andere het kop-

pengeld, kreeg dit initiatief ook 
een bijdrage uit de Matrix Dorps-
gelden. Zodoende kan het pro-
ject doorgaan en gaat in de loop 

van volgend voorjaar de schop 
de grond in.

Anjelierstraat:  
van grijs naar groen

De Anjelierstraat oogt momenteel 
grauw en grijs; stenig zoals dat in 
vaktermen heet. Dat er door be-
woners en de gemeente over 
plannen werd nagedacht, was al 
in deze Kijk op West te lezen. Eind 
november zijn tekeningen voor-
gelegd aan de bewoners. 

Om de buurt een flinke opknap-
beurt te geven, is ervoor gekozen 

het centrale pleintje in de Anje-
lierstraat in te richten met veel 
groen, mooie bomen en een bank-
je. Het wordt een oase van groen 
en rust. De entree van de straat 
wordt hierdoor veel aantrekkelij-
ker. Ook worden bestaande perk-
jes aangepakt en zal er een andere 
kleur straatsteen komen in het 
centrale deel. De tekening geeft 
een indruk van hoe het wordt. 

Piet Speyk: 
eind 2019 klaar
Woonconcept en aannemer Hunebouw verwachten dat de nieuwe 
woningen aan de Piet Heinstraat en de Van Speykstraat in het vierde 
kwartaal van 2019 worden opgeleverd. Dit met een kleine maar: de 
aankomende winter moet niet te streng worden. Naast de negentien 
sociale huurwoningen worden er binnen dit plan acht koopwoningen 
gebouwd.

De aannemer is begonnen met 
de voorbereidingswerkzaamhe-
den op het bouwterrein. Voor de 
kerst zijn bouwhekken geplaatst 
en wordt de bouwplaats ver-
der ingericht. Na de feestdagen 
starten de graafwerkzaamheden 
op het terrein waarna in de laat-
ste week van januari gestart zal 
worden met het boren van de 
funderingspalen. 

Inloopavond
Omwonenden en overige belang-
stellenden zijn 1 november in de 
Zuidwester uitgebreid geïnfor-
meerd over het bouwplan. Naast 
de presentatie van het bouwplan 
is informatie gegeven over de in-
richting van het bouwterrein en 
de routing van het bouwverkeer. 

De aanwezigen waren vooral en-
thousiast over het zeer energie-
zuinige karakter van de nieuw te 
bouwen woningen.

Samen met bewoners 
“We begrijpen dat een nieuw-
bouwproject grote impact heeft 
op omwonenden. De overlast 
die bouwen met zich meebrengt, 
kunnen we helaas niet helemaal 
wegnemen. Maar door in gesprek 
te gaan met omwonenden en de 
verwachtingen en plannen af te 
stemmen, hopen we gezamenlijk 
een mooi project neer te zetten”, 
zegt projectleider Fokke de Vries 
van Woonconcept.

Verkeersonderzoek 
Bloemenbuurt geeft 
input voor plan
In september heeft verkeersbureau XTNT tellingen, snelheidsmetin-
gen en observaties uitgevoerd op zeven plekken in de wijk. Uit de re-
sultaten van dit onderzoek zijn inmiddels ook conclusies getrokken.

Een aantal zaken wisten we na-
tuurlijk al en werden door dit 
onderzoek bevestigd. De Tulp-
straat is als ontsluiting van de 
wijk drukker dan de Gasthuis-
laan. In de Bloemenbuurt is de 
Lijsterbesstraat het drukst, met 
name rond de schooltijden. De 
Acaciastraat en de Rozenstraat 
worden juist weinig door school-

verkeer gebruikt. 

Met deze gegevens werken Woon-
concept en de gemeente verder 
aan het stedenbouwkundig ont-
werp voor de Bloemenbuurt. Zo-
dra er een goed conceptplan is 
gemaakt, ontvangt de betrokken 
projectgroep een uitnodiging 
voor een vervolgbijeenkomst.
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In beeld: Henk Polman 
Henk is alom bekend in Steen-
wijk. Dat valt op als je met Henk 
op pad gaat. Overal waar je komt, 
wordt hij aangesproken. Altijd ge-
zellig en vaak zeer nuttig. Henk 
zet zich in voor de Wijkwerkplaats 
en doet klusjes voor de hulpbe-
hoevenden in West. Kennis van 
de inwoners komt van pas. 

Scherpe blik
Ook Henks scherpe blik en hulp-
vaardige karakter zijn zeer nuttig 
voor de Wijkwerkplaats. Regelma-
tig spreekt hij mensen in de wijk 
en krijgt hij zodoende hulpvragen 
binnen. Laagdrempelig noemen 
we dat.

Grote inbreng
Henk is een verzamelaar; bij hem 
thuis staan honderden vinyl-
platen. Maar je vindt er ook een 
oude bandrecorder. Henks kennis 

van oude spullen en zijn scherpe 
blik op weggeefhoeken kwam af-
gelopen zomer goed van pas. Na 
de diefstal in de Wijkwerkplaats 
kwam hij met het idee een be-
nefiet te organiseren. In ‘no time’ 
wist Henk veel mooie rommel-
marktspullen bij elkaar te krijgen. 
Bovendien: gewapend met een 
flyer van de benefiet fancy fair 
wist hij veertig ondernemers in 
Steenwijk zover te krijgen goede-
ren te doneren. Een prestatie van 
formaat!! 

Aanpakker en doorzetter
Henk kennen we inmiddels als 
een aanpakker en doorzetter. Te-
genslagen gaat hij actief te lijf en 
daarop is hij ook trots. West mag 
ook trots zijn op zo’n bewoner, 
iemand die altijd klaarstaat voor 
een ander, dat vind je alleen in 
onze wijk!

In onze woongroep in Steenwijk wonen 13 mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.Een aantal 
bewoners is rolstoelafhankelijk. Ze vinden het heerlijk om een stukje te wandelen, te zwemmen of een andere acti-
viteit te ondernemen. Helaas komen de begeleiders vaak handen te kort. Houd jij van wandelen, fietsen, zwemmen 
en wil je iets betekenen voor mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking? Dan zijn wij op zoek 
naar jou!

Vrijwilligers gezocht
Wij zijn op zoek naar iemand die:

• Het leuk vindt om met mensen om te gaan en graag iets wil betekenen voor mensen met  een verstandelijke 

en/of meervoudige beperking.

• Enthousiast, creatief en zorgzaam is.

• Van wandelen, fietsen, zwemmen of andere activiteiten houdt.

Wij bieden je de mogelijkheid je als vrijwilliger in te zetten voor Goed leven en Mooi werk voor deze mensen. Je 
werkt samen met een enthousiast team professionals.

Ben je geïnteresseerd of wil je informatie dan kun je contact opnemen met de vrijwilligerscoördinator bij Vanboeijen:
Jeanet Houwer, telefoonnummer 0522 236101 of 06 57991164.

In	onze woongroep in	Steenwijk wonen	13 mensen met een verstandelijke	en/of meervoudige	
beperking. Een aantal bewoners is rolstoelafhankelijk. Ze	vinden het heerlijk om een stukje	te	wandelen,
te	zwemmen of een andere	activiteit te	ondernemen. Helaas komen de	begeleiders vaak handen te	kort.
Houd jij van wandelen, fietsen, zwemmen en wil je	iets betekenen voor mensen met
een verstandelijke	en/of meervoudige	beperking? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Vrijwilligers gezocht
Wij	zijn	op	zoek	naar	iemand	die:

• Het leuk vindt ommet mensen om te	gaan en graag iets wil betekenen voormensenmet	
een verstandelijke	en/of meervoudige	beperking.

• Enthousiast,	creatief	en	zorgzaam	is.
• Van wandelen, fietsen, zwemmen of andere	activiteiten houdt.

Wij bieden je	de	mogelijkheid je	als vrijwilliger in te	zetten voor Goed leven en Mooi werk
voor deze	mensen. Je	werkt samen met een enthousiast team professionals.

Ben je	geïnteresseerd of wil je	informatie	dan kun je	contact opnemen met de
vrijwilligerscoördinator bij Vanboeijen:
Jeanet Houwer, telefoonnummer	0522	236101	of 06	57991164.

gen er	samen voor.’

Goed leven - Mooi werk - Met elkaar

‘We zorgen er samen voor’

De Wijkwerkplaats dankt 
de sponsoren van 
de benefiet fancy fair
Aannemersbedrijf Dedden & Zn
Kringloop Theo de Boer
Hobbygereedschap Pen
Karwei Steenwijk
Jumbo Steenwijk
Albert Heijn Prinsenhoven
Coop Steenwijk 
Visscher Sport
Bloemisterij Gaal
EP Beute
Oosterhof Elektro
Slagerij Mulder
Huisman bedden
De Smederij
Op=Op Steenwijk
Intertoys
Spijkervet Stallen
Foto Jan Vredenburg
Eleveld Wijnen
Gall & Gall
Slijterij Bij Bert

Brasserie Zus en Zo
Van Kerkvoorde en Hollander
Gezellig Bloemen & Lifestyle
Sorelle Bloem & Kado
D.I.O. Drogisterij & Parfumerie 
‘t Diep
Dier All-In
Pets Place
Kruidvat
Bruna
Trekpleister
Bakker Bart
Banketbakkerij Strampel
De Bakker Steenstra
Primera Steenwijk
Even Strunen
Steenwijks Boekhuys
Fashion Jewels
Het Stoffeerhuis
Café Restaurant Hollands Venetië



 kijk op westdecember 2018 - pagina 5

Ruzie met de buren? 
Buurtbemiddeling!
Heeft u een conflict met uw buren? Dan kunt u vanaf nu terecht bij Buurtbemiddeling om samen de problemen op te lossen. Vijf vrijwilligers 
gaan als onderdeel van Sociaal Werk De Kop aan het werk om burenruzies te sussen. Met de opening in Steenwijkerland is Buurtbemiddeling 
nu beschikbaar in alle gemeenten waar Woonconcept actief is, en dus ook in Steenwijk-West.

Het project wordt in Steenwij-
kerland geleid door Aline Vos en 
Kristy van Oosterhout. Buurtbe-
middeling is nodig omdat klei-
ne frustraties tussen buren soms 
uitgroeien tot grote bronnen 
van ergernis. Blaffende honden, 
harde muziek of overhangen-
de takken zijn voorbeelden 
van situaties die de vrijwilli-
gers van Buurtbemiddeling vaak 
tegenkomen.

Onafhankelijk
Om de problemen op te lossen, 
gaan de vrijwilligers met beide 
buren in gesprek. Als er een ge-
sprek plaatsvindt tussen de bu-
ren dan gebeurt dat altijd op 
neutraal terrein. Op deze manier 
horen de vrijwilligers het verhaal 
van twee kanten en kunnen zij 
proberen om de buren weer bij 
elkaar te brengen. De vrijwilligers 
kiezen geen partij en laten de bu-
ren zelf bepalen hoe zij er samen 
uit willen komen. Het doel is om 

goede afspraken te maken die 
door de vrijwilligers op papier 
worden gezet.

Laagdrempelig en zonder 
oordeel
De mensen die voor Buurtbemid-
deling actief zijn, doen dat vrijwil-
lig. Ze staan op gelijke voet met 
de buren en zijn daarom makke-
lijk te benaderen. Samen met de 
buren willen ze voorkomen dat 
het erger wordt door open het ge-
sprek aan te gaan en door te luis-

teren zonder oordeel.

Ruzie met uw buren?
Als u Buurtbemiddeling graag wilt 
inschakelen, mail dan naar buurt-
bemiddeling@sociaalwerkdekop.
nl. Ook kunt u zich daar aanmel-
den als vrijwilliger. Spreekt u 
graag even iemand persoonlijk, 
ga dan naar een bijeenkomst van 
Kopje Koffie West, iedere eerste 
woensdag van de maand. Soci-
aal Werk De Kop is daarbij ook 
aanwezig.

Aline Vos (links) en Kristy van Oosterhout leiden Buurtbemiddeling in Steenwijkerland vanuit Sociaal Werk de Kop.

Opnieuw minder huurachterstand 
voor bewoners Woonconcept
Al twee jaar op rij daalt de huurachterstand bij Woonconcept. Een sociaal incassobeleid en goede samenwerking met partners werpen hun 
vruchten af. Woonconcept biedt bewoners met financiële problemen hulp.

Woonconcept voert een sociaal 
incassobeleid. Dat wil zeggen dat 
er niet alleen gekeken wordt naar 
het betalen van de achterblij-
vende huur, maar dat er gezocht 
wordt naar een blijvende oplos-
sing. “Als een bewoner de huur 
niet op tijd betaalt, is dat voor ons 
een reden om de bewoner te vra-
gen of er iets aan de hand is. We 
doen dit het liefst in een persoon-
lijk gesprek bij de bewoner thuis. 
Dan zoeken we samen naar een 
mogelijkheid om het probleem op 
te lossen. Soms kan Woonconcept 
die oplossing vinden samen met 
de bewoner maar ook een war-
me overdracht naar een van onze 
partners kan een oplossing zijn”, 
zegt Anneli Bouckaert, hoofd Ge-
bied bij Woonconcept.

Samenwerking met 
partners in de wijk 
De incasso-medewerkers van 

Woonconcept werken samen met 
de Gemeente Steenwijkerland, 
wijkagenten, Sociaal Werk De Kop 
en de Intergemeentelijke Sociale 
Dienst op het gebied van welzijn 
om bewoners te helpen. Soms zijn 
de financiële problemen zo lastig 
dat er een expert wordt bij geroe-
pen. Bijvoorbeeld een consulent 
schuldhulpverlening die meekijkt 
of schuldsanering nodig is, of een 
vrijwilliger die komt helpen de ad-
ministratie op orde te brengen.

Liever in gesprek dan 
naar de deurwaarder 
Bijkomend voordeel van het so-
ciale incassobeleid is dat de ge-
rechtsdeurwaarder minder wordt 
ingeschakeld. De – hoge – kos-
ten van die deurwaarder zijn voor 
de bewoner, dus die komt alleen 
maar meer in de problemen. In 
het derde kwartaal van 2018 zijn 
ruim veertig zaken minder door-

gestuurd naar een deurwaarder, 
ten opzichte van 2017.

Hulp is mogelijk
Anneli Bouckaert: “Woonconcept 
kan op allerlei manieren hulp bie-
den om het wonen voor bewo-
ners betaalbaar te houden. We 
helpen bijvoorbeeld aan de in-
komstenkant met het attenderen 
op toeslagen en hulp bij het aan-
vragen daarvan. En zoeken aan de 
andere kant meteen contact als 
we vermoeden dat er financiële 
problemen zijn. Zodat we samen 
die problemen snel kunnen aan-
pakken. Minder huurachterstand 
betekent minder schuld en zor-
gen voor onze bewoners.”

Heeft u hulp nodig? Of denkt u 
dat het binnenkort moeilijker 
wordt de huur te betalen? Neem 
snel contact op met Wooncon-
cept, voor het te laat is.

Woonconcept 
mag bouwen in 
Steenwijk

Willem Sommer, voorzitter van huurdersvereniging De Veste en Nicole 
Peeters, directeur-bestuurder bij Woonconcept.

De overheid heeft Woonconcept 
ontheffing verleend voor de ge-
meente Steenwijkerland. Een 
belangrijke stap om nieuwe, be-
taalbare sociale huurwoningen 
te kunnen bouwen in Steenwij-
kerland. Voor Steenwijk-West 
betekent dit dat de enorme 
toeloop op woningen iets min-
der wordt omdat er gewoonweg 
meer keus komt in de omgeving.

Met het krijgen van de ontheffing 
staat de deur voor Woonconcept 
open om aan de slag te gaan met 
het bouwen van nieuwe (voor-
namelijk eengezins-)woningen. 
Woonconcept en de gemeente 
hebben als doel om het aantal so-
ciale woningen in de gemeente 
Steenwijkerland gelijk te houden. 
Maar nieuwbouw is nodig om toe-
komstige sloop van verouderde 
woningen goed te maken.

Trots op thuis
Directeur-bestuurder Nicole Pee-
ters: “Ik ben ontzettend trots dat 
we ontheffing hebben gekregen. 
Ons doel is: alle bewoners zijn 
trots op hun thuis. Een goede wo-
ning waar woningzoekenden niet 
te lang op hoeven te wachten, is 
de basis om dit te bereiken. Om 
voldoende woningen van goe-
de kwaliteit te kunnen bieden 

aan onze bewoners in Steenwijk, 
is uitbreiding met nieuwbouw 
nodig.”

Samen met gemeente en 
huurdersvereniging
Willem Sommer van huurders-
vereniging de Veste is blij met de 
ontheffing. “Door de ontheffing 
kan Woonconcept nog beter aan 
de wensen van de Steenwijker 
huurders voldoen en dat is ons 
gezamenlijke doel”, aldus Wil-
lem. Om de ontheffing te ontvan-
gen is intensief samengewerkt 
met andere woningcorporaties 
en de gemeente Steenwijkerland. 
Wethouder Scheringa van de ge-
meente Steenwijkerland: “Met de 
ontheffing kan Woonconcept, sa-
men met de andere actieve cor-
poraties in onze gemeente, de 
vraag naar sociale huurwoningen 
van onze bewoners beantwoor-
den. En dat laatste is een belang-
rijk speerpunt waar wij ons als 
college de komende jaren hard 
voor maken.”

Wethouder 
Scheringa
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’t Is kerst: check!
Checklists en tips van de brandweer voor rond de feestdagen. Altijd goed om even door te lezen.

Versier veilig
• Goede versiering is moeilijk ontvlambaar. Het KEMAkeurmerk geeft aan dat de versiering brandveilig is
• Hang versieringen zo op dat niemand er tegenaan kan lopen
• Hang versieringen op met ijzerdraad, dan valt het bij brand niet snel naar beneden
• Controleer voor gebruik of de bedrading onbeschadigd is, ook van verlengsnoeren
• Plak bekabeling die over de vloer loopt met stevige tape vast zodat niemand erover kan struikelen
• Rol kabelhaspels bij gebruik altijd helemaal af
• Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar
• Plaats verlichting die warm wordt nooit in de buurt van licht ontvlambare materialen
• Schakel de verlichting altijd uit wanneer je weggaat of gaat slapen

Brandveilig
feestvieren

Tips voor een brandveilig feest

Kerstversiering
Zorg voor moeilijk brandbare versiering (zie verpakking)
Zorg dat versieringen niet in aanraking kunnen komen met 
verlichting en warme apparaten
Gebruik tijdens de feestdagen een kunstkerstboom; deze zijn 
brandveiliger dan natuurlijke bomen
Plaats een kerstboom niet op korte afstand van een 
nooduitgang
Zorg dat de kerstboom stevig staat
Gebruik geen natuurlijk dennengroen als kerstversiering

Kaarsen
Plaats kaarsen in een stevige houder
Plaats kaarsen niet bij een warmtebron zodat ze niet week 
worden
Gebruik geen echte kaarsen in kerststukjes

Gourmet en fondue
Zet het fondue- en/of het gourmetstel op een onderblad dat 
niet brandbaar is en bij voorkeur opstaande randen heeft
Houd bij fonduen een passende deksel bij de hand
Wees voorzichtig met gel- of spiritusbranders: laat deze eerst 
afkoelen voordat ze bijgevuld worden en vul deze niet in na-
bijheid van gasten.
Let op het gevaar van losse kledingstukken bij open vuur

Elektriciteit
Gebruik alleen goedgekeurde verlichting, bijvoorbeeld 
KEMAkeur
Plaats verlichting die warm wordt nooit bij licht ontvlambaar 
materiaal
Gebruik deugdelijke stekkerdozen en zorg dat deze niet over-
belast raken
Koppel geen verlengsnoeren aan elkaar
Rol kabelhaspels helemaal af
Maak kabels over de vloer met tape vast

Kerstbomen
Kunstkerstbomen zijn brandveiliger dan natuurlijke bomen
Kies bij een natuurlijke kerstboom voor een boom met kluit 
en geef deze dagelijks water. Een natuurlijk boom die vocht 
kan vasthouden is minder brandbaar
Zet een natuurlijke boom bij voorkeur in de verste hoek van 
de kamer gezien vanaf de toegangsdeur. Zo raak je bij een ca-
lamiteit niet ingesloten
Zorg ervoor dat de boom stevig staat en niet omvergelopen 
kan worden
Zet de boom niet te dicht bij de gordijnen of andere gemakke-
lijk brandbare materialen
Koop een boom die niet te groot is voor de kamer
Gebruik nooit echte kaarsjes in de boom

Doe de brandproef!
Neem een stukje van het materiaal
Houd het vijf seconden in een vlam
Houd het monster daarbij vast met bijvoorbeeld een metalen 
tang
Neem de vlam weg na vijf seconden
Het materiaal is brandveilig als:
Er geen druppels vrijkomen
Er geen roetvlokken vrijkomen
Het niet meer dan 15 seconden na vlamt en 60 seconden 
nagloeit

Struinen & Ontmoeten en Taalpunt

Vragen? 
Antwoorden!
Heeft u zorgen over uw kinderen 
of ouders, uw relatie of huwe-
lijk, of over uw financiële situa-
tie? Of heeft u hulp nodig bij het 
invullen van formulieren of bij 
een aanvraag voor bijvoorbeeld 
de Wmo? Struinen & Ontmoeten 
biedt u als inwoner van Steen-
wijkerland op een laagdrem-
pelige manier de mogelijkheid 
om uw vragen te kunnen stellen 
over onderwerpen waar u zelf 
niet uitkomt. 

Vanaf 9 januari 2019 kunt u elke 
woensdagochtend tussen 10.00 
en 12.00 uur in de Kringloop-

winkel Steenwijk, aan de Boter-
weg 5 terecht met uw vragen. De 
buurtwerkers zitten boven bij ‘het 
Eethuisje’ en helpen u graag! 

Taalpunt
Ook Taalpunt Steenwijkerland is 
aanwezig tijdens Struinen & Ont-
moeten. Daar kunt u terecht met 
vragen over hulp bij de Neder-
landse taal en/of rekenen of als u 
moeite heeft met zaken online te 
regelen. Een brief van een instan-
tie die u krijgt en die u lastig vindt 
om te lezen? Of een ingewikkeld 
formulier dat ingevuld moet wor-

den? Hulp is aanwezig. Ook zijn 
er taalcoaches om met deelne-
mers aan hun taalontwikkeling te 
werken.

Zelf taal- of rekencoach worden?
U kunt ook taalcoach worden. In 
het voorjaar start er weer een 
nieuwe (gratis) training voor 
taal- en rekencoaches. Tijdens 
Struinen & Ontmoeten kunt u 
zich  opgeven, of via Taalpunt@
bibliotheekkopvanoverijssel.nl of 
06-30716592.

Kerstviering Beth-El
Maandag 24 december
Kerstwijdingsdienst
19.30 – 20.30 uur
Spreker: Harry de Raaf
Muziek: Reflector

Maandag 25 december
Kerstdienst (1e kerstdag)
10.00 – 11.00 uur
Spreker: Sietse Schaafsma 
Muziek: Zanggroep Resin 
uit Drenthe
Na de dienst: kopje koffie!

OUD PAPIER
Annemiek Luppes die na-
mens De SamenSprong 
het oud papier coördineer-
de, heeft een opvolgster: 
 Jolanda Busman. Voor vragen 
kunt u dus vanaf nu bij haar 
terecht. Oud papier in West 
wordt door Rova opgehaald, 
in Zuidveen door De vrijwilli-
gers van De SamenSprong.
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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.

HET RODE 
DORP
(…) De crisis van de jaren dertig 

brengt ook in Steenwijk grote 

werkloosheid. Bij een uitkering 

van de steun van 15 gulden 

past een huur van een zesde 

oftewel 2,50 gulden. De huur 

van de huizen uit de 4-serie 

deden nog steeds 4 gulden en 

4,50 gulden. Er kwam dan ook 

in augustus 1932 een collec-

tief verzoek voor huurverlaging. 

Het bestuur zag de redelijkheid 

hiervan wel in, maar zag geen 

kans om de daaruit volgen-

de kosten van 1976 gulden te 

compenseren. Het bestuur vond 

de huren eigenlijk niet te hoog 

maar de gezinsinkomens en de 

steun te laag. Dus de huurverla-

ging ging niet door. Veel huur-

ders zochten in deze crisistijd 

dan ook een goedkopere wo-

ning en vonden die bij particu-

liere huisjesmelkers. Dit had tot 

gevolg dat er leegstand kwam in 

de duurdere woningen; in 1933 

stonden er wel elf leeg! 

De woning op Bloemstraat 9 

naast L. de Ruiter stond al twee 

jaar leeg. Uit onderzoek bleek 

dat dat kwam omdat niemand 

hem als buurman wilde. Om dit 

probleem op te lossen, werd De 

Ruiter de huur opgezegd. Hij 

vertrok naar de barakken aan de 

Eesveenseweg. 

Vanuit Den Haag (regering Co-

lijn) werden er alleen maar be-

zuinigingen gemeld. Zo werd 

het bedrag voor het onderhoud 

verlaagd met 10 gulden. Om de 

leegstand tegen te gaan, ver-

laagde het bestuur – tegen de 

adviezen van Den Haag in – de 

huren met 50 cent per woning. 

Als alles dan weer werd ver-

huurd, zou men dan net rond-

komen. Het probleem van de 

verlaging van de onderhouds-

kosten loste het bestuur op 

door een eigen werkman/tim-

merman in dienst te nemen te-

gen een vast bedrag per jaar. 

Klaas Prins, 

kuikenprins@hetnet.nl

Kinderen van De Wegwijzer 
in Steenwijk ontbijten met 
burgemeester Bats
Op vrijdag 9 november begonnen de kinderen van gereformeerde basisschool De Wegwijzer hun lessen 
niet zoals normaal in de klas, maar in de hal van de school. Daar stonden de tafels feestelijk gedekt in 
verband met het Nationaal Schoolontbijt. Dit keer een heel bijzondere editie, want de burgemeester van 
Steenwijkerland, Rob Bats, schoof aan bij dit ontbijt.

Voordat er begonnen werd aan de 
ochtendmaaltijd, vertelde burge-
meester Bats dat het belangrijk is 
de dag te beginnen met een goed 
ontbijt en dat hij het leuk vond 
dat hij hier dit keer bij mocht aan-
schuiven. Ook vertelde hij een 
en ander over zijn ambtsketen 
en wat hij als burgemeester doet 
voor de kinderen in de gemeen-
te Steenwijkerland. Daarnaast 
overhandigde hij een cheque ter 

waarde van 150 euro voor de 
stichting Kinderpostzegels. Tij-
dens het ontbijt ging burgemees-
ter Bats verschillende tafels langs 
en sprak daar met de kinderen. 
Een aantal kinderen mocht ook 
even de ambtsketen om.

Dichtbij
“Dit is een leuke manier voor de 
kinderen om kennis te maken met 
de burgemeester en zijn werk-

zaamheden”, aldus Martijn van 
Heerde, directeur van De Weg-
wijzer. “De politiek komt op deze 
manier heel dichtbij, de kinderen 
hebben echt de ruimte gehad om 
in gesprek te zijn met de burge-
meester. Daarnaast vinden we het 
als school belangrijk dat de kin-
deren weten dat een goed ontbijt 
zorgt voor een goede start van de 
dag.”

Elk kind verdient een 
gezonde start!

Als Gezonde Kinderopvangorga-
nisatie kiest Speel@Home ervoor 
blijvend de gezondheid en gezon-
de leefstijl van kinderen te bevor-
deren. Samen met ouders speelt 
de kinderopvang een rol bij het 
aanleren van een gezonde leef-
stijl. Ook geven medewerkers het 
goede voorbeeld aan kinderen en 
ouders.  Immers: jong geleerd is 
oud gedaan!
Uit onderzoek blijkt dat je het 

beste zo jong mogelijk kunt be-
ginnen met het leren van gezond 
eten en drinken en bewegen. 
Speel@Home gebruikt adviezen 
en hulpmiddelen van het Voe-
dingscentrum en Gezonde Kin-
deropvang, een initiatief van de 
overheid. Wanneer je gezonde 
producten aanbiedt, wennen kin-
deren hieraan en werk je mee 
aan de basis voor gezonde eetge-
woonten van kinderen.

Zingend langs de deuren
Een traditie in SteenwijkWest en 
Zuidveen: op kerstochtend zin-
gend bij ouderen en zieken langs. 
De mensen die meegedaan heb-
ben, ervaren dit – hoewel het vaak 
koud is – als zeer hartverwarmend.

Op kerstochtend 25 december 
om 5.00 start de stoet bij BethEl. 
Na een ronde door de wijken, ein-
digen we rond 8.00 uur in Zonne-
kamp (net als in 2016, zie de foto) 
met koffie en kerstbrood. 

Ook meedoen met dit bijzondere 
begin van het kerstfeest? Vraag 

Rock-‘n-roll in De Korf
Zuidwesterstorm organiseert mu-
zikale ontmoetingen voor een 
betaalbare prijs. Op iedere eer-
ste zondagmiddag van de maand 
bent u van harte welkom in De 
Korf. De eerstvolgende voorstel-
ling is op 6 januari. Het Duo Silver 
Wings treedt dan op en brengt 
herkenbare sixties en seventies 
muziek ten gehore. De muzikan-
ten nemen het publiek mee te-
rug in de tijd met leuke, vlotte 
muziek.  Er kan gedanst worden 
op rock-’n-roll, country en leuke 
evergreens. Aanvang voorstelling 
14.30 uur, zaal open 14.00 uur.

De agenda de komende maanden
zondag  6 januari Duo Silver Wings
zondag  3 februari Old Stoners
zondag  3 maart Olde Jonges Krentebrot
zondag  7 april Groot Gieters Popkoor

Uit de oude doos

De jongens timmeren en de meisjes naaien… een knipsel uit een 
Korf-bulletin uit vervlogen tijden.

meer informatie bij Geke Braad 
via fambraad09@home.nl.
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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 K. Smink Irisstraat 43 0521 - 510620
Irisstraat Mevrouw I. Mulder N. Beetsstraat 7
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 0521 - 750381
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 De heer P. Prins Piet Heinstraat 22 0521 - 513896
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 Mevrouw I. Mulder N. Beetsstraat 7
Verlaat-De Werven-Groot Verlaat De heer H. Kruithof J. Catsstraat 16 0521 - 512476
Verlaatseweg De heer J. Veenman Parkstraat 2 0521 - 513162
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 
december 2018

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
wijkverenigingsteen-
wijkwest@gmail.com

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 NEENEEbrie-
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

Che Visscher, informatie/communicatie

 Hildo Kropstraat 30

 0521 - 85 24 92

 redactie@steenwijkwest.nl

Harm Kruithof, lid

 Jacob Catsstraat 16

 0521 – 51 24 76

Janny Hermse, lid 

 Paul Krugerstraat 87

 0521 – 51 45 54 / 06 – 40 49 17 91

Harm Holtjer, lid 

 Bloemstraat 16

 0521 – 51 46 32

Stephan Lambeck, speellocaties

 woningzoekend in West

 06 – 19 47 63 48

Wijkkracht Steenwijk-West

Frans ten Veen 

 06 – 290 60 991 

 frans@sociaal-makelaar.nl

Bestuur

Zalig kerstfeest en een
gelukkig en gezond 2019

www.steenwijkerland.nl
www.woonconcept.nl



