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Nieuw? 
Lees dit!

De redactie ontdekte op de web-
site van de ANWB een beschrij-
ving van een wandeling door 
Steenwijk. Die gaat onder andere 
door het mooie park Rams Woer-
the. Natuurlijk kent u de weg in 
uw eigen Steenwijk, maar als u 
deze wandeling loopt, met de gra-

tis app, ziet u misschien dingen 
die u anders niet ziet. Kijk eens 
door de ogen van een toerist naar 
Steenwijk, de ‘vestingstad met 
een woelige geschiedenis’, aldus 
de site.
Check: anwb.nl/wandelen/
routes/steenwijk.

De Bloemenbuurt is 
zo goed als klaar

Bijna een jaar geleden werd door Roosdom Tijhuis begonnen met de bouw van de eerste huizen in de Bloemenbuurt. Aan de Acaciastraat, 
Lijsterbesstraat en de Bloemstraat staan nu allemaal nieuwe woningen. De laatste huizen worden rond de kerst opgeleverd. Verhuiswagens, 
busjes en aanhangers reden en rijden af en aan met huisraad en klusspullen. Bewoners zijn teruggekeerd of er zijn nieuwe bewoners ‘van 
buiten’. De Bloemenbuurt komt weer tot bloei! Welkom!
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25 Verschijning volgende Kijk op West

Bijeenkomst 
18 november
De geplande bijeenkomst op 
18 november is vanwege co-
rona helaas niet doorgegaan. 
Woonconcept had samen met 
gemeente Steenwijkerland een 
informatiebijeenkomst gepland 
voor de nieuwe bewoners. Het 
was de bedoeling dat ze infor-
matie kregen over de bestra-
tingsplannen, het parkeren en het 
groen in de buurt. Ook hadden ze 
uitleg moeten krijgen over de in-
stallaties in de woning, want het 
werkt allemaal heel anders dan 
de aloude centrale verwarming. 
Er is zelfs een bedrijf dat via een 

app meehelpt om de woning zo 
goed mogelijk te verwarmen en 
te koelen. Met die hulp kunnen 
bewoners comfortabel wonen 
en flink besparen. De informatie 
wordt op een andere manier aan 
de bewoners doorgegeven.

Aanleg parkeerplaatsen
Eind van dit jaar zijn alle parkeer-
plaatsen en trottoirs aangelegd. 
In het voorjaar van 2022 worden 
de straten Acaciastraat, Lijster-
besstraat en Bloemstraat herin-
gericht met nieuwe bestrating.

Toekomstbestendig
In de vorige Kijk op West stond 

uitgebreid beschreven hoe groen 
dit deel van de wijk werd en hoe 
duurzaam en energiezuinig de 
woningen. Het is een mooie ont-
wikkeling dat dergelijke woningen 
met zonnepanelen en zonder gas 
steeds meer normaal worden. Zo 
hebben bewoners minder last van 
stijgende energieprijzen.

Ook wordt rekening gehouden 
met de veranderingen van het 
klimaat: meer hitte en extreme 
neerslag. Minder stenen houden 
minder hitte vast en overtollig wa-
ter wordt snel opgenomen door al 
het groen. Tip voor de bewoners: 
leg ook tuinen aan die snel water 

opnemen en gebruik dus weinig 
stenen. Zo is dit deel van West 
toekomstbestendig.

Ga eens dwalen
Ga eens een kijkje nemen. Wan-
del de Acaciastraat of de Lijster-
besstraat in, en volg gewoon wat 
wegen en paden. Gegarandeerd 
verdwaalt u, want het stratenplan 
is anders. (En die straten liggen 
hier en daar nog open.) Gega-
randeerd verbaast u zich ook, 
zo nieuw en anders is alles. En 
toch is ook dit Steenwijk-West; 
een oude wijk die zichzelf blijft 
vernieuwen, maar het oude ver-
trouwde sfeertje blijft!

De oplettende lezer van deze 
krant heeft gezien dat op de ach-
terpagina onder ‘Bestuur’ de hoe-
veelheid koppies de laatste jaren 
flink verminderd is. En ze worden 
er ook niet jonger op! Daarom 
hierbij een oproep: doe mee met 
de wijkvereniging! 

Bent u nieuw in West – of oud, dat 
mag ook! – en heeft u ideeën voor 
de wijk, voor deze krant, voor ac-
tiviteiten? Doe daar dan wat mee 
en vertel ze ons. Kom eens langs 
op een vergadering om de sfeer 
te proeven. Wie weet is het wat 
voor u om mee te doen als be-
stuurslid. Wees niet bang, er gaat 
echt niet heel veel tijd in zitten.

Bel even met de voorzitter van de 
wijkvereniging Stephan Lambeck; 
zijn nummer staat achterop deze 
krant.

Wandel eens door 
uw eigen stad

Herfstpracht in Rams Woerthe

 Stephan Lambeck

www.steenwijkwest.nl
WijkSteenwijkWest
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Het was een mooi plan: de Wijk-
moestuin was er voor iedereen 
in de wijk. Iedereen kon meehel-
pen met schoffelen en onkruid 
wieden en oogsten. En iedereen 
kon uit de tuin eten. De laatste 
tijd zijn alleen de mensen van de 
Wijkwerkplaats in de tuin aan het 
werk, anders doet niemand het. 
De oogst komt op de juiste plek-
ken terecht, dat wel. Maar het is 
niet de bedoeling dat de mensen 
van de Wijkwerkplaats dit doen; 
zij moeten ander werk doen als 
de wijk schoonhouden, reparaties 
uitvoeren enzovoort. 

Slecht nieuws…
Slecht nieuws: het gaat niet goed 
met de Wijkmoestuin. Logisch: 
een gemiddelde moestuin ziet er 
in de herfst mistroostig uit. Maar 
het echte slechte nieuws is dat ‘ie 
er in de lente waarschijnlijk nog 
steeds zo bij ligt. Want we heb-
ben geen wijkbewoners meer die 
de Wijkmoestuin willen bijhou-
den. En als we die niet vinden, 

gaat de tuin plat. Dan wordt het 
een grasveldje.

Goed nieuws…
Goed nieuws: tuinieren met 
moestuinen is in. Dus er zijn in 
de wijk veel mensen te vinden 
met ervaring. Met kennis van za-
ken. Mensen die weten dat je zo’n 
tuintje in een mum van tijd hebt 
geschoffeld. Mensen die weten 
dat vele handen licht werk ma-
ken. Nóg meer goed nieuws: eten 

uit eigen tuin, biologisch, zonder 
bestrijdingsmiddelen, is ook in. 
Dus er is behoefte aan de pro-
ducten van de Wijkmoestuin. En 
nóg meer goed nieuws: de Wijk-
werkplaats stelt tuingereedschap 
beschikbaar. 

Meld u aan!
Heb het er eens over met de bu-
ren, en geef u samen op als vrij-
williger. Hoe meer handen, hoe 
minder het werk. Het is lekker 

buiten, dus geen last van coro-
namaatregelen. Op de woens-
dagmiddag is het meest logische 
moment, maar u kunt het zelf 
ook anders organiseren, geen 
probleem.

Krijgt u er zin in? Bel, mail, app 
naar Stephan Lambeck: 06-19 
47 63 48 en wijkverenigings-
teenwijkwest@gmail.com. Maar 
u kunt ook gewoon even bij de
Wijkwerkplaats langslopen.

Uitnodiging: 10 januari 
nieuwjaarsbijeenkomst
Het achterliggende jaar was wéér een onwerkelijk jaar, zo ook voor 
ons als wijkvereniging. We worden heen en weer geschud tussen 
wat mogelijk is, wat verstandig is en wat onmogelijk is in verband 
met COVID-19. Iedereen is het spuugzat, wat goed te begrijpen is. 

Als wijkvereniging willen we graag van alles organiseren, maar we 
zijn gebonden aan de regels die de overheid stelt. Toch zetten we 
een nieuwjaarsbijeenkomst in de agenda. Omdat we het zo graag 
willen, en omdat dit, op het moment van schrijven, volgens de re-
gels mogelijk is. 

We willen graat met u toosten op een nieuw, gezond en mooi jaar. 
En wel op maandag 10 januari 2022. Iedereen die in Steenwijk-West 
woont, of die vanwege werk aan deze mooie wijk verbonden is, is 
van harte uitgenodigd voor een hapje en een drankje in De Korf. 
Om 19.00 uur gaan de deuren open. We houden het kort en krach-
tig: tot 20.00 uur.

Ik hoop dan trouwens ook even kennis te maken met de nieuwe vrij-
willigers die de Wijkmoestuin kunnen bijhouden. Eigenlijk is dat in 
potentie bijna iedereen, want een beetje schoffelen kunnen we al-
lemaal toch wel? Wie zijn dan die nieuwe vrijwilligers? Die moeten 
we nog even vinden… 
Zie het artikel hiernaast.

Laten we er met elkaar een spranke-
lend en gezond nieuw jaar van maken 
waarin we elkaar hopelijk veel kunnen 
ontmoeten!

Graag tot de 10e in het nieuwe jaar! 
Graag tot heel veel activiteiten in 2022!!

Stephan Lambeck,
voorzitter

Van de 
wijkvereniging Zin in verse groenten?

De Wijkmoestuin in 2018, mét vrijwilligers

Handen uit de mouwen!

2015. Het was de tijd dat de Rembrandtstraat compleet werd vernieuwd. De tijd dat er plannen kwamen om het veld bij de Parkstraat en de 
Kanaalstraat	te	vernieuwen.	En	de	tijd	dat	RTL4	kwam	filmen	bij	de	aanleg	van	de	pluk-	&	beleeftuin	de	Kleine	Kamp.	Dit	laatste	was	de	basis	
voor de huidige Wijkmoestuin tussen de Vermeerstaat en de Van Goghstraat. 

moestuin
steenwijk

wijkM
west

Rectif icatie 
wijkwerkers
In de vorige Kijk op West stond 
het inmiddels traditionele over-
zicht van de wijkwerkers. Een 
pagina om te bewaren, zodat u 
altijd weet waar en bij wie u te-
recht kunt. In de loop der jaren 
zijn er nogal wat personele wis-
selingen, daarom houden we 
dit keurig bij. Toch zijn er een 
paar foutjes ingeslopen. Zo is 
er een verandering bij de wijk-
verpleegkundige van Zorggroep 
Oude en Nieuwe Land die de re-
dactie niet bereikt heeft. Excu-
ses daarvoor; de juiste gegevens 
staan hieronder.

Ook stond er nog dat Woon-
concept een steunpunt aan de 
Gasthuislaan had, maar die is in-
middels verleden tijd. Verder zijn 
er een paar kleine wijzigingen in 
de functies van de wijkbeheerder 
en de buurtbeheerder van Woon-
concept, zie hiernaast.

Wie? 
Marleen van Benthem-Stam
Is? wijkverpleegkundige 
Bij? Zorggroep Oude en  

Nieuwe Land, thuiszorg- 
 team Steenwijk-West
Wat ik doe?  
Ik verleen zorg bij mensen thuis 
en kan helpen bij het organise-
ren van overige zorg thuis (via 
thuiszorg, andere instanties of 
mantelzorg).
Hoe kunt u mij bereiken?  
0521 – 74 41 09
m.vanbenthem@zorggroep-onl.nl

Wie? Sebastian Reidsma 
Is? wijkbeheerder
Wie? Jan Lijkendijk
Is? buurtbeheerder
Bij? Woonconcept
Wat we doen? 
Wij zorgen dat de buurt schoon, 
heel en veilig is. Wij handelen 
klachten af over tuinen, openbare 
ruimte, achterpaden enzovoort. 
In de wijk zijn wij het eerste aan-
spreekpunt van Woonconcept.
Hoe kunt u ons bereiken?  
088 – 61 62 000
info@woonconcept.nl

‘t Is maar hoe je 
het bekijkt!
Steenwijk-West	 verandert	 zo	 snel	 dat	Google	 het	 niet	mee	 kan	 bijhouden.	Dit	 is	 een	 afbeelding	 van	
Google Maps met een strook kale grond op de Acaciastraat.  Als je op dezelfde plek naar Streetview gaat, 
staan de oude huizen er ineens weer! Loop je de deur uit en wandel je naar de Acaciastraat, dan zie je 
compleet andere huizen staan. Zie ook pagina 1 en 8.

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

De volgende Kijk op West verschijnt 25 maart 2022. 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  
7 maart 2022 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.
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De Jan Steenstraat wordt een groene, natuurlijke en autovrije plek voor mens en dier, en een ecologische verbinding tussen Rams Woerthe in het noorden en het buitengebied aan de zuidkant van Steenwijk West.

Colofon

Publicatiedatum
19 april 2021

Adres
SVP architectuur en stedenbouw‘t Zand 17, 3811 GB Amersfoort

E-mail
info@svp-svp.nl

In opdracht van
Woonconcept

Voor het geheel of gedeeltelijk overnemen of bewerken van artikelen dient men toestemming van de redactie te vragen. In de meeste gevallen zal die graag worden gegeven.

Voorbehoud
Aan deze publicatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Stedenbouwkundig plan

Groen assenkruis

De Jan Steenstraat wordt in dit plan omgevormd naar een groene, autovrije en ecologische zone voor mens 

en dier, die de verschillende groene plekken in de omgeving met elkaar en met het buitengebied verbindt. De 

straat wordt grotendeels autovrij door het parkeren te concentreren aan de noord- en zuidzijde van de straat. 

Een nieuwe groenzone tussen de Admiraal de Ruyterstraat en de Jan Steenstraat zorgt voor een verbinding 

met de speeltuin aan de Admiraal de Ruyterstraat. Deze kan in de toekomst eventueel nog worden doorge-

trokken tot de Rembrandtstraat. Zo ontstaat een groen assenkruis: een aaneengesloten groen en autovrij 

gebied waar volop gespeeld kan worden, waar mensen kunnen ontmoeten, maar waar ook ruimte is voor 

natuur en opvang van hemelwater in een wadi – een verlaging in het groen waar het water zich na een 

regenbui verzamelt en langzaam in de bodem trekt. 

Gevarieerd woningaanbod

In het plan is ruimte voor circa 78 woningen voor verschillende doelgroepen. Langs de straten en de groen-

zones staan 52 eengezinswoningen in 2 bouwlagen met kap. Aan de zuidzijde, dichtbij de parkeerkoffer, zijn 

8 levensloopbestendige woningen bedacht in 1 bouwlaag met kap. Deze woningen zijn wat breder, zodat 

deze levensloopbestendig kunnen worden ingericht, met een slaapkamer op de begane grond. In het midden, 

op de kruising van de twee groenzones, staat een bescheiden appartementengebouw met 18 studio’s in 3 

bouwlagen. 

52 rijwoningen

Woningtypes

Parkeren
8 levensloopbestendige

woningen

35 haaks-
parkeerplekken

32 haaks-
parkeerplekken

collectieve
fietsenberging

18 studio’s

23 langspar-
keerplekken

Verkaveling schaal 1:1000
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Inhoudsopgave

Jan Steenstraat nu

5

Groenstructuur

5
Stedenbouwkundig plan
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Groen assenkruis 
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Gevarieerd woningaanbod
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Natuurinclusief

11
Beeldkwaliteit

13

Groene en samenhangende sfeer  

13

Voortuinen en tuingevels

13

Referentiebeelden

14

De afgelopen tijd hebben de gemeente Steenwijkerland, 
Woonconcept en haar adviseur SVP architectuur en ste-
denbouw de mogelijkheden en kansen onderzocht voor 
herontwikkeling van de Jan Steenstraat en omgeving. De 
bestaande 66 woningen, in bezit van de corporatie, wor-
den gesloopt en vervangen door circa 78 nieuwe wonin-
gen, voor verschillende doelgroepen. Naast een gevari-
eerd woningaanbod is er de kans om de Jan Steenstraat 
(deels) af te sluiten voor autoverkeer, zodat er een groot 
aaneengesloten autovrij gebied ontstaat en er ruimte komt 
voor groen, wateropvang, spelen en ontmoeten. Dat wordt 
gecombineerd met het toevoegen van parkeerplekken, 
zodat de buurt weer voldoet aan de gemeentelijke par-
keernormen.

Kansen voor Jan Steenstraat en omgeving
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Paul Krugerstraat

Vondelstraat

Speeltuin
Klauterkampje

Park Rams Woerthe

buitengebied

Speeltuin 
Piet Heinstraat
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Jan Steenstraat nu

De Jan Steenstraat is een eenrichtingsweg tussen de Vondelstraat en de Paul Krugerstraat. Ook de Admiraal 

de Ruyterstraat en de Rembrandtstraat, parallel aan de Jan Steenstraat, zijn eenrichtingswegen. De wegen 

worden begeleid door rijtjeswoningen en tweekappers in 2 lagen, met een flauwe kap. De tweekappers staan 

juist haaks op de straat aan een kleine groene plek, wat zorgt voor een gevarieerd straatbeeld in de Jan 

Steenstraat. De woningen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van de tijd wat betreft wooncom-

fort en duurzaamheid. Daarom heeft Woonconcept besloten de woningen te slopen en te vervangen door 

nieuwbouw.

Groenstructuur

Een belangrijk kenmerk van de Jan Steenstraat en omgeving is de groenstructuur. Niet alleen de kleine groene 

plekken in de Jan Steenstraat zelf, maar ook de speeltuinen aan de Admiraal de Ruyterstraat en de Vondel-

straat en de open groene plek op de kruising Jan Steenstraat – Vondelstraat geven de buurt een groen karak-

ter, met veel gelegenheden voor spelen en ontmoeting. Op iets grotere afstand vinden we de grotere groen-

structuren van het park Rams Woerthe in het noorden en het buitengebied aan de zuidkant van Steenwijk 

West. De kleine en grotere groene plekken staan echter veelal op zichzelf. Van de ene naar de andere plek moet 

telkens een weg worden overgestoken en wordt het groene beeld verstoord door auto’s. 

Groenstructuur

Het bestemmingsplan van de Jan 
Steenstraat en omgeving ligt op 
dit moment ter inzage. De wonin-
gen ondergaan een metamorfose. 
Er worden 66 woningen gesloopt 
en daarvoor in de plaats komen 
er 52 gezinswoningen, 8 levens-
loopbestendige woningen en 18 
kleine appartementen. Dit is al 
bekend, het stond eerder in deze 
krant. Wat nog onbekend is, is 

hoe het openbaar gebied precies 
wordt ingericht.

Wilt u meedenken?
Op een aantal onderdelen is uw 
inbreng van harte welkom! Vindt 
u het leuk om mee te denken
over de inrichting van het open-
baar gebied, parkeerplaatsen, het
groen, de wadi en de erfafschei-
dingen? Stuur dan een mail naar

Hanneke Kroes via info@woon-
concept.nl of bel haar via 088 – 
61 62 000.

Inloopbijeenkomst
Vanwege corona is er tot nu toe 
met de bewoners gecommuni-
ceerd via nieuwsbrieven. Woon-
concept en de gemeente zouden 
veel liever in gesprek gaan bij 
huisbezoeken en bijeenkom-

sten. Daarom wordt op maandag 
29 november weer een inloop-
bijeenkomst georganiseerd. De 
geldende coronaregels woorden 
daar in acht genomen.

Bewoners van de Jan Steenstraat 
en omgeving zijn van harte wel-
kom in De Korf op maandag 29 no-
vember, 16.30 uur tot 18.00 uur.

RIBW aan de Paul Krugerstraat 34b begeleidt psychisch kwetsbare 
mensen. Dit gebeurt niet voor niets midden in een woonwijk, mid-
denin de samenleving. Om dit contact te stimuleren, is er iedere 
woensdagavond	ruimte	voor	een	kopje	koffie.	

Van de 
buurtwerker
En dan is het alweer november. In de vorige columns schreven 
mijn collega Taco en ik over de op dat moment geldende regels en 
het openingsplan van de rijksoverheid. We schreven vooral over 
onze hoop om jullie allemaal zo snel mogelijk weer te ontmoeten 
in de straten van Steenwijk-West. En dat is gelukt!

Inmiddels kijken wij terug op een aantal mooie Bakkies bij Buurt-
zorg op de Vondellaan. Gelukkig was het prachtig weer en konden 
we elkaar buiten ontmoeten. Na de zomervakantie is De Korf weer 
gestart met hun inloopmoment en ook RIBW heeft sinds kort een 
koffiemoment. Heb je behoefte aan een kop koffie en een praat-
je? Elke woensdagavond vanaf 19.00 uur ben je van harte welkom 
aan de Paul Krugerstraat 34. 

Hoewel de maatregelen weer iets aangescherpt zijn, kan het Kop-
je Koffie West in De Korf op woensdag 1 december gelukkig nog 
steeds doorgaan. Wij hopen jullie daar allemaal weer te zien! Op 
de Facebookpagina van Sociaal Werk De Kop houden we jullie op 
de hoogte van de laatste informatie over de activiteiten en de dan 
geldende richtlijnen. 

De week van 8 tot en met 14 november stond in het teken van 
mantelzorg. Normaal gesproken vieren wij de dag van mantelzorg 
groots voor en met alle mantelzorgers (en hun naasten) in Steen-
wijkerland. Door de coronamaatregelen hebben we deze dag niet 
zo kunnen vieren als voorheen. Toch hebben we hard gewerkt om 
alle mantelzorgers in het zonnetje te zetten en hebben wij op ver-
schillende plekken binnen de gemeente aandacht gevraagd voor 
de mantelzorgers.

Wil jij je aanmelden als mantelzorger of wil je meer informatie 
over mantelzorg? Dan zijn we er voor jou! Wij zijn bereikbaar via 
0521 – 745 080 en mantelzorg@sociaalwerkdekop.nl.

Voor nu wens ik jullie allen vooral veel gezondheid en hopelijk 
treffen we elkaar gauw! 

Hartelijke groet,

Wouter Bierens
Buurtwerker Sociaal Werk De Kop

Jan Steenstraat en omgeving

Hulp van bewoners 
gevraagd

De eerste bewoners in de Jan Steenstraat en omgeving (Admiraal de Ruyterstraat en een deel van de Vondelstraat) hebben inmiddels een an-
dere plek gevonden, nadat ze gehoord hadden dat hun huis in 2022 wordt gesloopt. Lege woningen worden beheerd door AdHoc. Dat bedrijf 
zorgt voor tijdelijke bewoning zodat het er goed uit blijft zien. 

Jan Steenstraat
en omgeving

Steenwijk West

19 april 2021

Welkom op 
de koffieIngrijpende plannen voor de Jan Steenstraat en omgeving.

De locatie van RIBW tijdens en open dag in 2015

U	 bent	 welkom	 voor	 een	 lekker	 bakje	 koffie	
en een praatje met andere buurtbewoners. 
Ook professionals zoals wijkwerkers, 
wijkagent, medewerkers van Woonconcept 
en de wijkverpleegkundige zijn er bijna altijd 
bij. U kunt al uw vragen stellen over welzijn, 
(mantel)zorg, opvoeden, langer thuis blijven 
wonen,	dagbesteding,	bewegen	en	financiën…	
noem maar op!

Iedereen is welkom!
Iedere eerste woensdag van de maand
(alleen niet in de meivakantie)
10.00 tot 11.30 uur
De Korf, in de Zuidwester

Meer info: info@sociaalwerkdekop.nl of 
via 0521 – 74 50 80.

Esther de Ridder van het Team 
Steenwijk Begeleid Wonen en 
Ambulant van RIBW was erg blij 
dat ze in september weer buurt-
bewoners konden ontvangen. 

Het is even afwachten welke co-
ronamaatregelen er gelden, maar 
in principe is iedereen van har-
te welkom op de koffie op de 
woensdagavond!
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Als u minder energie verbruikt, 
hoeft u minder energiekosten 
te betalen en u helpt dan het 
milieu een handje. En dat is ze-
ker met de stijgende energie-
kosten een aantrekkelijk idee. 
In Steenwijkerland zijn energie-
coaches actief, namens Woon-
concept, Wetland Wonen en de 
gemeente. Zij kunnen u gratis 
advies geven om energie en dus 
geld te besparen. U zit daarna 
nergens aan vast.

U kunt ook een gratis gesprek 
met een energiecoach aanvra-
gen. De energiecoach geeft prak-
tische tips die bijna niks kosten, 
maar die zomaar een paar tien-
tjes per maand opleveren. Als 
u een afspraak maakt, komt de
energiecoach langs met een gra-
tis energiebespaartas, met daar-

in energiebesparende producten 
met een totale waarde van onge-
veer zeventig euro!

“Dat werkt fantastisch!”
Henny van Rij en Robbert Vlags-
ma zijn twee coaches in Steen-
wijk. Henny vertelt enthousiast: 
“Met allerlei kleine aanpassingen 
is al enorme winst te behalen. Bij-
voorbeeld door vaker de lichten 

uit te doen, door slimme scha-
kelaars te gebruiken, ledlampen 
te monteren of de cv ’s nachts 
niet te laag te zetten en overdag 
niet te hoog.” Robbert vult aan: 
“Wat grotere verbeteringen zijn 
bijvoorbeeld het vervangen van 
een oude koelkast, wasmachi-
ne of cv of door tocht tegen te 
gaan. Met dat laatste kunnen we 
helpen met onze warmtebeeld-
camera, daarmee zie je waar 

– te veel – warmte uit je huis ont-
snapt. Dat werkt fantastisch!”

Corona hoeft geen 
drempel te zijn
“Tja, het was de bedoeling dat we 
bij de mensen thuis zouden ko-
men”, vertelt Henny. “Dan konden 
we samen door het huis lopen 
en allerlei energiezuinige mo-
gelijkheden zien en bespreken. 

Nu gaat het anders: via Zoom of 
Teams of Skype ofzo. De drempel 
lijkt hoger om dat te doen, maar 
eigenlijk valt het mee: iedereen 
kan bijvoorbeeld wel videobellen 
via WhatsApp.” Robbert vult aan: 
“De mensen waarmee we con-
tact hebben gehad, hebben we 
allemaal goede adviezen kunnen 
geven. Dus een begin kunnen we 
maken, ook in coronatijd. Je bent 
van harte welkom!”

Aanmelden
Mail naar aanmelden@ecsteen-
wijkerland.nl voor een gratis ge-
sprek met de energiecoach. Hij 
mailt u terug om een afspraak te 
maken. Woonconcept biedt sa-
men met Wetland Wonen en de 
gemeente Steenwijkerland ener-
giecoaches aan. U zit daarna ner-
gens aan vast.

Energie besparen?

Vraag een gratis gesprek 
aan met een energiecoach

Leen gratis geld en 
verduurzaam uw huis
Je lijkt het goed voor elkaar te 
hebben. Fijn een eigen huis, 
schilderwerk en ander onder-
houd kun je zelf wel doen en be-
talen. Maar dan komen ineens 
al die maatregelen die je wel 
moet nemen om echt toekomst-
bestendig te zijn. Om het wo-
nen betaalbaar te houden. Dus 
zonnepanelen en allerlei isola-
tiemaatregelen. Dat is duur; zo-
maar	 tien-	 tot	 twintigduizend	
euro! Hoe los je dat op?

De gemeente Steenwijkerland 
stelt een renteloze sociale duur-
zaamheidslening beschikbaar. 
Speciaal voor huiseigenaren met 
een laag inkomen. Maar ook huur-
ders kunnen hier gebruik van 
maken. 

Hoe werkt het?
Het is een renteloze lening, dus 
u betaalt nul procent rente. U be-
taalt alleen het bedrag dat u leent 
terug. En dat in stukjes, verdeeld
over vijftien jaar. Het grote voor-
deel: als de maatregelen goed
werken, heeft u meteen veel la-
gere energielasten. Met het geld
dat u dan bespaart, betaalt u de
lening terug. En hopelijk blijft er
dan nog wat over.

Op de website van de gemeente 
staat precies uitgelegd hoe het 
werkt en of u in aanmerking komt 
voor de sociale duurzaamheids-
lening. De eerste mensen die er 
gebruik van gemaakt hebben, zijn 
er zeer tevreden mee! Kijk op de 
website steenwijkerland.nl/inwo-
ners/duurzaam_steenwijkerland. 
Of zoek op de homepage op ‘so-
ciale duurzaamheidslening’.

Energieprijzen stijgen? 
Zorg dat je energielasten dalen
Er is veel te doen om de stijgen-
de energieprijzen. De kranten 
en nieuwssites staan er vol mee. 
Logisch dat Woonconcept veel 
vragen krijgt van bewoners naar 
energiebesparende maatregelen. 
Er is een aantal dingen die u zelf 
kunt doen en die Woonconcept 
doet.

Verduurzamen van 
bestaande woningen
In 2050 wil Woonconcept ener-
gieneutraal zijn. Dat betekent dat 
er evenveel energie opgewekt 
wordt, als alle bewoners verbrui-
ken. In 2018 zijn is Woonconcept 
gestart met het verduurzamen 
van bestaande woningen. Een 
woordvoerder: “Helaas gaat het 
niet zo snel als we zouden wil-
len. Dat komt omdat het veel tijd 
kost, zo’n project wordt zorgvul-
dig door ons met bewoners voor-
bereid. En het is belangrijk dat 
de meerderheid van de bewo-
ners zo’n project ziet zitten. Daar-

naast kost het veel geld en zijn 
bouwmateriaal en beschikbare 
vakmannen nodig. We renove-
ren ongeveer 100 tot 120 wonin-
gen per jaar. Als woningen op de 
planning staan om gerenoveerd 
te worden, horen bewoners dit zo 
snel mogelijk. We weten nog niet 
precies welke woning wanneer 
aan de beurt is.”

U kunt zelf een aanvraag 
doen
Via de website  van Woonconcept 
kunt u energiebesparende maat-
regelen aanvragen (kijk onder 
‘zelf klussen’ op ‘woningaanpas-
sing aanvragen’). Het hangt af van 
de situatie of dat kan. Het kan zijn 
dat er binnenkort al gerenoveerd 
wordt of dat je huurprijs dan niet 
meer past bij het inkomen, dan 
kan het niet. Staan alle seinen 
op groen? Dan komt er een me-
dewerker van Woonconcept bij 
u langs om samen te kijken wat
mogelijk is.

Handige tips om energie 
te besparen
Zonder Woonconcept kunt u ook 
van alles doen om energie te be-
sparen. De tips op een rijtje:
• Met elke graad waarmee je de

woning lager verwarmt, be-
spaar je ongeveer 7% gas. Zet
de thermostaat dus wat lager.

• Zet de thermostaat een uur

voordat je weggaat of gaat sla-
pen op 13 tot 15 graden. Het 
huis koelt dan niet teveel af en 
kan zonder heel veel energie-
gebruik weer opwarmen.

• Sluit in de avond en in de nacht 
de gordijnen. Zo blijft warmte
binnen.

• Een zwaar gordijn naar zolder
houdt warmte in ieder geval
op de warmste verdiepingen.
De zolder heeft namelijk de
meeste kieren.

• Eén minuut korter douchen be-
spaart zowel water als energie.
En het is geen hogere wiskun-
de, maar toch: twee minuten
korter douchen bespaart al
twee keer zoveel!

• Gebruik een waterbesparende
douchekop.

• Gebruik isolerende raamfolie
om glas van een isolerende

luchtlaag te voorzien. Let op: 
dit werkt alleen bij enkel glas.

• Plaats radiatorfolie achter je
verwarming. Op internet staan
overal tips over hoe dat precies 
moet.

• Woon je in Steenwijkerland?
Dan kun je een gratis afspraak
maken met  de energiecoach. 
Opgeleide vrijwilligers ko-
men dan bij je thuis en geven
je handige tips om energie te
besparen.

Robbert Vlagsma en Henny van Rij (rechts) zijn energiecoaches. 
(Foto: Martine Sprangers)

Kijk op Energie
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Consulenten van Sociaal Werk De Kop gaan in Steenwijkerland aan de slag met De VoorzieningenWijzer. Komt u net niet helemaal rond? Of 
zelfs	helemaal	niet?	Denkt	u	dat	er	misschien	wel	financiële	regelingen	zijn	waarvan	u	gebruik	kunt	maken?	Of	dat	u	toeslagen	kunt	krijgen,	
maar weet u het niet precies? Of dat die zorgverzekering goedkoper kan, maar ja, er zijn zó veel mogelijkheden!? Met al die vragen helpt de 
VoorzieningenWijzer u.

VoorzieningenWijzer: 
gratis hulp met financiën 

De VoorzieningenWijzer is er 
is om u te helpen op financieel 
gebied. Het is gratis voor huur-
ders van Woonconcept. Een ex-
pert van de VoorzieningenWijzer 
neemt samen met u uw financiën 
door. Bij u aan de keukentafel, of 
nu in coronatijd op een kantoor in 
de buurt. Er kan soms wel tot 600 
euro per jaar bespaard worden; 
de moeite waard!

Wat bekijkt de 
VoorzieningenWijzer? 
Als u aan tafel zit met de consu-
lent, kunt u al uw vragen stellen. 
De consulent kent het doolhof 
van regelingen op zijn/haar 
duimpje! Samen kiest u voor de 
beste besparingen en regelingen 
en de consulent van de Voorzie-
ningenWijzer regelt dit dan me-
teen. Bekeken worden: 
• gemeentelijke regelingen

(uitkering, tegemoetkomingen,
bijzondere bijstand enzovoort),

• zorgverzekering,
• energieleverancier,

• toeslagen van het Rijk,
• aangifte inkomstenbelasting 

(teruggave),
• regelingen van Wooconcept

(huurbevriezing, huurverlaging).

Nu ook in Meppel en 
Steenwijkerland
Debbie Dekker, bewonerscon-
sulent bij Woonconcept: “Met 
de VoorzieningenWijzer willen 
we bewoners graag helpen om 
wonen betaalbaar te maken. Zo 
voorkomen we schulden en blijft 
er aan het einde van de maand 
hopelijk voldoende over voor de 
dingen die het leven leuker ma-
ken. We zijn met succes ermee 
begonnen in Hoogeveen, en nu 
kunnen ook bewoners in Steen-
wijkerland er gebruik van maken.”

Ook gebruik maken van 
de VoorzieningenWijzer?
Meer weten over de Voorzienin-
genWijzer of direct een afspraak 
maken? Bel 088 – 61 62 000. Komt u niet meer uit met de dagelijkse boodschappen? 

Dan is de Voorzieningenwijzer iets voor u!

Lagere lasten 
in 2022
De gemeente Steenwijkerland 
laat de lokale lasten dalen in 
2022. De afvalstoffenheffing en 
de rioolheffing worden beiden 
met vier procent verlaagd. Ook 
zijn er lagere kosten voor hon-
denbaasjes; zij hoeven namelijk 
geen hondenbelasting meer te 
betalen. Ten slotte verhoogt de 
gemeente de Onroerende zaak-
belasting (OZB) niet. Dat laatste 
is vooral goed nieuws voor huis-

eigenaren, want huurders betalen 
dit niet.

De reden waarom deze lastenver-
lichtingen er komen, is dat de ge-
meente geld voldoende heeft. De 
afgelopen jaren waren er bezui-
nigingen nodig. Die hebben goed 
uitgepakt; het huishoudboekje 
van Steenwijkerland is weer op 
orde.

Teruggave Belastingdienst

Omzien Naar Elkaar

Ingewikkelde regeling

Kindgebonden budget

Emotionele telefoontjes

Minder toeslag

Twee jongedames die samenwoonden, hadden nog 
nooit gehoord van de mogelijkheid om belastinggeld 
terug te krijgen. Ze bleken over de laatste vijf jaar nog 
tussen de 2000 en 3000 euro tegoed te hebben. Dat 
is geen extraatje, dat is een grote bonus!

Een man had door een rampzalig verlopen liefdes-
avontuur niet meer dan een kale woning met een 
luchtbedje waarop hij sliep. Door korte lijnen met 
Stichting ONE (Omzien Naar Elkaar) kon deze man 
een nieuwe start maken.

Niet overal is een standaard formuliertje voor. Zoals 
de bijzondere situatie huurtoeslag. Als leek kom je 
hier niet zo snel op, de VoorzieningenWijzer wel. Re-
sultaat: een gepensioneerde dame zonder financiële 
zorgen.

Een gescheiden man zat in de bijstand en had geen 
cent te makken. Zijn kinderen bleken op het adres van 
zijn ex ingeschreven te staan. Door – in overleg – de 
man hoofdaanvrager van de kinderbijslag te maken 
van één kind, had hij recht op 370 euro per maand 
kindgebonden budget!

Bellen met instanties is niet altijd even gemakkelijk, 
helemaal als je er emotioneel in zit. Dat is de meer-
waarde van de consulenten van de Voorzieningen-
Wijzer: zij kunnen er zakelijker mee omgaan. Dit leidt 
meestal tot concrete resultaten.

Een vrouw kreeg na een verbroken relatie nog steeds 
een toeslag. Dat was wel lekker, die extra financiële 
ruimte. Door de VoorzieningenWijzer kwam ze er-
achter dat ze al dat extra’s weer moest terugbetalen. 
Toen is die lekkere toeslag toch maar stopgezet. Om 
erger te voorkomen.

Mooie voorbeelden

Poep!
150 miljoen kilo hondenpoep! 
Dat is wat er zo ongeveer per jaar 
in Nederland door onze geliefde 
huisdieren in de goot wordt ge-
deponeerd. En door hondenbe-
zitters keurig wordt opgeruimd. 
Vergeleken met enkele tientallen 
jaren geleden, is de overlast van 
hondenpoep veel en veel minder. 
Toch is het handig nog even de re-
gels op een rijtje te zetten.

In grote lijnen zijn de regels: houd 
de hond aan de lijn en ruim de 
poep op. Op een rijtje:
• Binnen de bebouwde kom

moet uw hond aangelijnd zijn.
• Op een hondenlosloopter-

rein mag uw hond los lopen
en rennen. U herkent een los-
loopterrein aan een blauw
bordje met een hond erop. Bij
Steenwijk-West:

- Groenstrook over brug bij
de A. van Olphenstraat
ten zuiden van fietspad 
door het Broekslagenbos
(foto),

- Groenstrook vanaf de
Parkstraat naar het Bal-

kengat (pad langs de 
rioolzuivering).

• Binnen de bebouwde kom
moet u de poep van uw hond
opruimen. Op een hondenlos-
loopterrein hoeft dat niet.

• Alle speelplekken, zandbakken
en trapveldjes zijn verboden
voor honden.

• Als hondenbezitter bent u ver-
antwoordelijk voor eventue-
le schade die uw (loslopende)
hond veroorzaakt.

• Als u zich niet aan de regels
houdt kunt u een boete krijgen. 
De regels over honden staan in
de Algemene Plaatselijke Ver-
ordening Steenwijkerland (arti-
kel 2:57, 2:58 en 2:59).

In 2013 onthulde onder andere Kimberly een zelf ontworpen bord 
tegen hondenpoep.
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Koolmonoxidevergiftiging, 
helaas actueler dan ooit
Het moeilijkste woord in deze 
Kijk op West: koolmonoxidever-
giftiging. Toch vragen we u om 
goed verder te lezen, want het 
kan ook u overkomen. In Neder-
land sterven er jaarlijks nog on-
geveer tien mensen aan – komt 
‘ie weer – koolmonoxidevergif-
tiging. Hoe voorkomt u het in uw 
huis? En hoe herkent u het?

Koolmonoxide komt voor als er te 
weinig zuurstof is bij een verbran-
ding. Bijvoorbeeld een kachel, 
geiser of gasfornuis brandt, en 
er is eigenlijk te weinig zuurstof. 
Dan komt er koolmonoxide vrij, 
en dat is giftig. Alles waarin hout, 
kolen, gas of olie wordt gestookt, 
kan een bron zijn. Zelfs een wa-
terpijp of tabaksrook. 

Als u koolmonoxide inademt, kan 
uw bloed minder zuurstof opne-
men. Dat is slecht voor uw hart, 
uw zenuwstelsel en bij zwange-
re vrouwen voor het ongeboren 
kind.

Het nare aan dit gif is, dat u het 
niet kunt ruiken. De klachten zijn 
onduidelijk, u denkt niet direct 
aan koolmonoxidevergiftiging. 
(Door het lezen van dit artikel 
misschien wel!) Bij het inademen 
van veel koolmonoxide kunt u last 
krijgen van hoofdpijn, misselijk-
heid, duizeligheid, slaperigheid 
en hartkloppingen. U kunt zelfs 
bewusteloos raken of overlijden. 
Wat opvalt bij een koolmonoxi-
devergiftiging is dat de klachten 
minder worden wanneer u een 
tijd niet binnen bent. Als u scho-

ne zuurstof inademt, verdwijnt 
het langzaam weer uit uw bloed 
en gaan de klachten voorbij.

Wat zijn de oorzaken?
Een koolmonoxidevergiftiging 
(overigens vaak afgekort als 
CO-vergiftiging), kan door ver-
schillende oorzaken ontstaan:
• slecht onderhouden, 

kapot of verkeerd gemonteerd 
verwarmingstoestel,

• verkeerde manier van stoken,
• verbranding van gas, olie of 

hout in een afgesloten ruimte,
• onvolledige verbranding in 

een pelletkachel, verstopte, 

beschadigde of verkeerd 
geïnstalleerde afvoerkanaal of 
schoorsteen.

• kleine, slecht geventileerde
ruimte.

Hoe voorkomt u het?
Ventileer goed. Stook niet in klei-
ne, afgesloten ruimtes. Laat een 
echte vakman kachels en derge-
lijke installeren. Laat uw cv, geiser 
en ventilatiesysteem ieder jaar 
controleren. Hang CO-melders op 
(brandmelders die ook CO-vergif-
tiging melden). Vragen? Bel het 
HomeTeam van Woonconcept. En 
check deze site: co-wijzer.nl.

Van de Korf
Penningmeester? 
Beste mensen, ja, ja, we zijn weer open sinds 1 oktober. Wat 
een	fijn	gevoel	was	dat	om	de	sleutel	weer	om	te	draaien	en	de	
deuren wagenwijd open te zetten. Iedereen is weer welkom! 
(Hoewel er weer maatregelen dreigen op het moment dat ik dit 
schrijf; hou het nieuws in de gaten.)

Ons Wijkactiviteitencentrum draait weer op volle toeren. Vel van 
de activiteiten zijn er weer: yoga, amateurschilders, volksdansers, 
Koor Olde Jonges Krentebrot, biljarters, darters, amateurfotogra-
fen, logopedie en fysiotherapie. En allerlei verenigingen boeken 
hier een ruimte om te vergaderen.

Nieuw in de wijk?
Een tip voor de nieuwe bewoners van de wijk, de Bloemenbuurt, 
maar ook voor als u hier al jaaaaaren woont: Kopje Koffie West! 
Onder het genot van een bakje maakt u gezellig een praatje met 
buurtbewoners. Maar ook professionals zoals wijkwerkers, wijk-
agent, wijkverpleegkundige en medewerkers van Woonconcept en 
de gemeente zijn er vaak. U kunt al uw vragen stellen over welzijn, 
(mantel)zorg, opvoeden, langer thuis blijven wonen, dagbesteding, 
bewegen en financiën… noem maar op! Kom langs, zet het in de 
agenda: iedere eerste woensdagochtend van de maand, 10.00 tot 
11.30 uur.

Harm Holtjer (voorzitter)

PS: We zijn naarstig op zoek naar een penningmeester! En sowieso 
zijn vrijwilligers voor hand- en spandiensten altijd welkom. Wie o 
wie komt ons helpen??? Mail naar info@dekorfsteenwijk.nl of bel 
me; mijn nummer staat achterop deze Kijk op West.

Wil je werken?
Dat kan!
Wil je werken, maar weet je eigenlijk niet hoe je dit moet aanpakken? Wil je werken, maar heb je geen 
diploma’s? Wil je werken, maar denk je dat je te oud bent? Wil je werken dichtbij huis? 

Bij NoordWestGroep is er in principe plaats voor iedereen!

De mensen van NoordWestGroep kijken samen met je naar wie je bent, wat je kunt en wat je zou willen. 
Zij ontwikkelen mensen op weg naar werk. 

NoordWestGroep werkt op verschillende terreinen. 
Denk aan werken bij groenvoorziening (NWG Hoveniers), in de horeca (BroodjeSteenwijk), in de industrie 
(in-/ompakwerk), in de schoonmaak, bij de technische werkplaats, in het magazijn, in de postbezorging 
enzovoort.

Bel of mail!
Als je graag wilt werken, bel of mail dan met de teamleider Sonja Fokkens, via 06 - 43 87 51 26

Laat je meeslepen door de kracht van werk! 

www.nwgkopwerk.nl

Kom weer in balans 
met yoga in De Korf
Al sinds 2014 geeft Manon Lem-
kes van Yin Yoga Sound kinde-
ryoga en volwassen yoga in het 
speellokaal van de Zuidwester. 
Lange tijd heeft Manon ook in 
Steenwijk-West	 gewoond,	 van-
daar dat ze hier les geeft. 

Manon vertelt: “In 2012 ben ik 
gestart met de opleiding tot yo-
gadocent, waarin ik me specia-
liseerde in yin yoga. Dit is een 
meditatieve en rustige vorm van 
yoga die invloed heeft op het je 
bindweefsel. De houdingen wor-
den wat langer aangehouden zon-
der inspanning van de spieren. 
Deze yoga is daarom ook voor ie-

dereen geschikt, omdat je het kan 
aanpassen aan wat jouw lichaam 
kan op dat moment. Daarnaast 
geeft yin yoga rust omdat je niks 
hoeft en tegelijkertijd gebeurt er 
echt van alles in je lichaam.”

Manon begeleidt ook mensen 
die last hebben van angsten en 
hooggevoeligheid. Ze geeft trai-
ningen en workshops en bege-
leidt mensen persoonlijk. Manon: 
“Ik heb zelf mijn hele leven al 
angststoornissen, wat vaak hand 
in hand gaat met overprikkeling. 
Ik heb naar aanleiding van die ei-
gen ervaringen de training Zacht 
met Angst ontwikkeld. Hiermee 
krijgen mensen houvast en in-
zicht hoe ze kunnen omgaan met 
de angsten, en ook vooral ervan 
kunnen leren. Met simpele tech-
nieken kun je dit gaan toepassen 
in het dagelijks leven.” 

De bovenstaande training zal 
binnenkort in De Korf worden 
gegeven. De yogalessen vinden 
er al plaats, op maandag tot en 
met donderdagavond om 19.00 
uur en om 20.30 uur. Er is nog 
ruimte. Meer informatie over de 
prijzen staat op de website yinyo-
gasound.nl. Daar kunt u zich ook 
aanmelden. Of bel Manon via 06 
– 36 13 57 79.
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Stap van groep 2 naar 
groep 3 kleiner gemaakt
Op obs de Samensprong is er dit 
schooljaar voor het eerst bewust 
gekozen voor een samengestel-
de groep 2/3. Uit onderzoek en 
uit eigen ervaring blijkt dat de 
overgang van groep 2 naar groep 
3 een hele grote stap is. Waar in 
groep 2 nog spelenderwijs ge-
leerd wordt, moeten de kinde-
ren in groep 3 al langere tijd stil 
kunnen zitten aan hun tafel. Las-
tig, omdat de meesten daar op 
die leeftijd eigenlijk nog niet aan 
toe zijn. Voor het team van de Sa-
mensprong de aanleiding om hier 
eens goed naar te kijken.

In samenwerking met de groep 
1/2, werd ervoor gekozen om 
de thema’s die daar aangebo-
den worden ook door te trekken 
naar groep 2/3. Daardoor worden 
de kinderen meer betrokken in 
hun leren en pikken ze de lesstof 
sneller op. Van de leerkrachten 
vraagt dit een hele andere ma-
nier van werken. In het begin wel 
spannend, omdat ze niet meer 
helemaal volgens de methodes 

werken. De leerlijnen zijn nu be-
langrijker. Het team ervaart dat 
het blijkt dat ze daardoor uitein-
delijk meer tijd hebben om kin-
deren nog beter op hun eigen 
niveau te helpen.

Een aansprekend 
voorbeeld
Neem bijvoorbeeld het thema 
bouwen/verhuizen. De kinderen 
kregen de taak om voor ‘Sabio 

de buidelmuis’ een nieuw huis 
te zoeken. De huishoek kwam te 
koop te staan, maar viel niet di-
rect in de smaak. Het enthousi-
asme om te helpen was groot. Er 
werden huizen ontworpen en ge-
maakt, Sabio bleef op de hoogte 
omdat ze alles voor hem opschre-
ven. Er kwam een makelaarskan-
toor in de klas en verschillende 
soorten huizen konden worden 
gekocht (voor wel 60 euro). Uit-
eindelijk koos Sabio ervoor om 

een huis te bouwen. Dit gaf weer 
aanleiding om ook de ouders in 
te schakelen. Zo was een van de 
vaders een architect, er was ie-
mand die alles weet over wat je 
nodig hebt om een huis te bou-
wen en wat het kost en een echte 
timmerman die vertelde over de 
bouw van een huis. Leerlingen uit 
zowel groep 2 als groep 3 konden 
ieder op hun eigen niveau de les-
stof leren en zo meedoen met de 
groep.

Het was 25 september Buren-
dag in Nederland en dus ook in 
Steenwijk-West. Kerk Beth-El aan 
de Gasthuislaan had haar deuren 
ook open gezet. Een aantal vrij-
willigers hadden in de omgeving 
van de kerk flyers met een uitno-
diging door de brievenbussen ge-
daan. Het tijdstip was afgestemd 
op andere koffiemomenten van 
buren in de Gasthuislaan, zodat 
er gelegenheid was om op ver-
schillende adressen de buren te 
bezoeken. 

’s Morgens gingen de vrijwilligers 
van de kerk eerst zelf koffie drin-
ken bij nummer 91a. Het was er 
gezellig druk met lekkere taart-
punten en koekjes in overvloed. 
Leuk en goed om kennis te ma-
ken met bewoners uit de straat. 
’s Middags was het moment dat 
de kerkdeuren open gingen. Het 
was mooi weer, dus de zitjes in 
de tuin waren in trek. Net als de 
koffie en thee met lekkere cake, 
gebakken door mensen van De 
Slinger. Er waren kraampjes van 

ondermeer Decadoe uit de Mei-
doornstraat. Bekende gezichten 
van het burenbezoek eerder die 
dag lieten zich zien, maar ook an-
dere belangstellenden.
De bewoners van Steenwijk-West 

konden in de kerkzaal genieten 
van een aantal miniconcerten. 
Op het podium in de kerk speel-
de de bekende pianist/organist/
dirigent Harold Kooij. Hij bracht 
zijn welbekende ‘Roept u maar’ 

ten gehore. En samen met accor-
deonspeler Nelleke Mulder ging 
het nog even door met diverse 
geestelijke meezingers. Afslui-
tend was er een mini-concert van 
Fluitekruid; dwarsfluitisten Caro-

line Roth en Dieny de Vos. Gedu-
rende een klein halfuur konden 
de aanwezigen genieten van hun 
muziek.

Geslaagde Burendag kerk Beth-El Diensten
Beth-El 
eind 2021
Het is nog niet duidelijk welke 
coronamaatregelen de laatste 
weken van het jaar gelden. On-
derstaande diensten zijn dan 
ook onder voorbehoud. Kijk op 
de website vzgbethel.nl voor de 
laatste informatie.

Eerste kerstdag
Zaterdag 25 december
Kerstdienst: 10.00 tot 11.00 uur
Spreker: Roelie Stevens

Tweede kerstdag
Zondag 26 december
De kerstdienst van eerste kerst-
dag is terug te kijken via de web-
site vzgbethel.nl.

Oudejaarsdag
Vrijdag 31 december 
Dienst: 10.00 - 11.00 uur
Spreker: Roelie Stevens

De architect op school

Huizen worden gebouwd
Iedereen wil helpen om Sabio een nieuw huis te geven

Teksten om te leren lezen worden binnen het thema gemaakt.

Buiten spelen 
is supergezond!
Samen voor Ryan is een samen-
werking van onderwijs, opvang, 
gemeente, sociaal werk en jeugd-
gezondheidszorg in Steenwij-
kerland. Samen zetten ze zich in 
voor kinderen in deze gemeen-
te. Doel van de samenwerking is 
om samen méér te bereiken in de 
ontwikkeling van kinderen. Ook 
Speel@Home werkt mee.

Een deel van Samen voor Ryan 
gaat over bewegen. Bij Speel@
Home stimuleren we de kinde-
ren door veel met ze te bewegen, 
liefst buiten. Tijdens het buiten 
spelen maken kinderen vitamine 
D aan, dat is gezond. 
Bovendien oefenen ze de moto-
rische ontwikkeling door buiten 
te spelen. Beweging zorgt voor 
de gezonde ontwikkeling van 
spierkracht, behendigheid en 
lenigheid. Kinderen leren spe-
len, klimmen & klauteren, krui-
pen, springen, rennen, vallen en 
opstaan.

Ook stimuleert buiten spelen en 
bewegen de ontwikkeling van na-
tuurlijke creativiteit en helpt het 
om stress te verminderen. Kinde-
ren leren beter om te gaan met 
prikkels. Buiten spelende kinde-
ren presteren beter op het gebied 
van schrijven, luisteren, rekenen 
en kritisch denken. Tenslotte is 
bewegen ook nog eens noodza-
kelijk voor herstel en aanmaak 
van hersencellen.
Voor Speel@Home is deelname 
aan Samen voor Ryan superleer-
zaam. Net zo als het voor de kin-
deren supergezond is om buiten 
te spelen.

www.samenvoorryan.nl



 kijk op west pagina 8  - november 2021

“Het is een beetje een chaos! Ik 
had me verslapen vanochtend, 
maar de kinderen zijn op tijd op 
school, oef!” Aan het woord is 
Melissa Struik, binnenkort kers-
verse bewoner van een nieuw 
huis aan de Bloemstraat. Met 
haar twee kinderen verhuist ze 
vanuit Vollenhove naar Steen-
wijk-West.	We	 vragen	 haar	 naar	
haar redenen en verwachtingen.

Melissa komt oorspronkelijk uit 
Lemelerveld, vlakbij Dalfsen; een 
van de minst criminele dorpen van 
Nederland. Later kwam ze naar 
Steenwijk; eerst tweewekelijks 
naar haar vader die er woonde en 
werkte, daarna werkte ze samen 
met haar man in De Opschepper; 
het familiebedrijf dat ze van haar 
vader hadden overgenomen. Na 
haar scheiding kon ze een huis 
in Vollenhove krijgen. “Dat was 
nood, en nu, twee  jaar later, heb ik 
gelukkig wat passends gevonden. 
In Steenwijk-West, waar het alle-
maal gebeurt volgens de verha-
len, haha. West staat bekend met 

twee gezichten: aan de ene kant 
is er wel eens wat geruzie en ge-
rotzooi, aan de andere kant is het 
een supergezellige volksbuurt. 
Nou, ik kan goed met mensen, dus 
ik ga het meemaken!”

Veilig en overzichtelijk
Melissa is enthousiast: “Ik denk 
dat in ‘mijn’ buurtje, de Bloem-
straat, veel jonge stellen en ge-
zinnetjes komen; die ben ik tot nu 
toe al tegengekomen. Maar ook 
wat afwisseling, dat is leuk. Ik ben 
momenteel hartstikke druk be-
zig met verbouwen en inrichten. 
En al mijn buren ook, dus we ko-
men elkaar tegen, bijvoorbeeld in 
de achtertuinen die nog helemaal 
open zijn. Om te overleggen over 
schuttingen enzo. Ik vind het wel 
fijn dat het overzichtelijk is in-
gericht, met die parkeerplaatsen 
tussen de huizen. Het voelt wel 
veilig, dat de kinderen er veilig 
kunnen spelen.”

In bad
De woning is duurzaam, met zon-

nepanelen, een warmtepomp en 
zonder aardgas. Melissa: “Eerlijk 
gezegd heb ik daar niet om ge-
vraagd, dus dat zal wennen wor-
den. Ik hou van badderen, de 
kinderen doe ik bijna elke dag in 
bad en zelf vind ik het ook fijn. 
Dus ik heb een bad geregeld. Ik 
mocht ‘m niet inbouwen, dus het 
is zo’n ding op pootjes geworden, 
best leuk! 
Ook heb ik een hond en vooral in 
de zomer hou ik dan vaak de ach-
terdeur open, zodat ‘ie de tuin in 
en uit kan lopen. Maar in dit nieu-
we systeem verstoort dat dan de 
luchtcirculatie. Dat wordt wennen 
en veel puzzelen, maar ik ga erop 
letten! Voordeel is natuurlijk dat 
de energierekening als het goed 
is heel laag is.”

Tot volgend jaar!
De redactie heeft afgesproken 
om Melissa over een jaar weer te 
spreken. Benieuwd of ze dan nog 
zo veel baddert, wellicht een hon-
denluik heeft gemonteerd en of 
de buurt zo veilig is als ‘ie lijkt. 

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 De heer H. Polman Gasthuislaan 44
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. vacant (contactpersoon)
Hooftstraat, P.C. Mevrouw M. Karademir (bezorging) P.C. Hooftstraat 24
Irisflat De heer P. de Noord Irisstraat 77
Irisstraat De heer P. De Noord Irisstraat 77
Kanaalstraat Mevrouw C. ten Veen Kanaalstraat 17 via 0521 - 510904
Kropstraat, H. vacant
Krugerstraat, Paul Mevrouw W. Hermse Paul Krugerstraat 78 06 - 21355886
Lijsterbesstraat vacant 0521 - 853419
Lijsterbesstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper (bezorging) Meidoornstraat 2
Meidoornstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper Meidoornstraat 2
Olphenstraat, A. van vacant
Parkstraat De heer J. Veenman Parkstraat 2 0521 - 513162
Parkstraat Mevrouw I. Quist Aastraat 53 0521 - 854038
Potgieterstraat Mevrouw I. Plat Potgieterstraat 3 0521 - 511014
Rembrandtstraat (even) De heer K. Pijlman Rembrandtstraat 48 0521 - 854099
Rembrandtstraat (oneven) Mevrouw A. Spithoff Rembrandtstraat 52 0521 - 510350
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) De heer P. Kruithof Verlaatseweg 79 0521 - 515152
Stokvisstraat, Willem De heer W. Sommer W. Stokvisstraat 37 0521 - 517754
Tulpstraat De heer P. De Noord Irisstraat 77 0521 - 853435
Verlaat-De Werven-Groot Verlaat De heer H. Kruithof J. Catsstraat 16 0521 - 512476
Verlaatseweg Mevrouw H. Borman Verlaatseweg 73
Vermeerstraat Mevrouw S. Delfsma Vermeerstraat 20 0521 - 523417
Vestdijkhof De heer A.W. Berkenbosch Verstdijkhof 2
Vondelstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21

Contactpersonen 
november 2021

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

Stephan Lambeck, voorzitter

 Acaciastraat 30

 06 – 19 47 63 48

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 

 wijkverenigingsteenwijkwest@gmail.com

Harm Holtjer, lid 

 Bloemstraat 16

 0521 – 51 46 32

Bestuur

Buurtwerkers	Steenwijk-West

Wouter Bierens 

 06 – 30 29 48 50 

 w.bierens@sociaalwerkdekop.nl

Taco Schiphorst 

 06 – 20 50 68 09 

 t.schiphorst@sociaalwerkdekop.nl

Nieuwe bewoonster Melissa Struik:

“Dit wordt een veilige plek 
voor mijn kinderen”

Wie is Melissa Struik?
Melissa heeft Maatschappelijk werk gestudeerd, want mensen helpen is haar ding. In het restaurant De 
Opschepper hielp ze mensen aan tafel. Met jonge kinderen viel het werk in de horeca niet te doen, dus 
stak ze meer tijd in het vak op dat ze na haar eerste studie had geleerd: grafisch ontwerp en webdesign. 
En dat voor haar eigen bedrijf dat ze er al sinds 2011 naast heeft gehad: Design-m. 

Melissa met haar kinderen Jesse en June.

www.steenwijkerland.nl
info@steenwijkerland.nl
facebook.com/woonconcept
twitter.com/woonconceptnl
www.woonconcept.nl



