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De Wijkwerkplaats is de plek in 
de wijk waar veel gebeurt. Er is 
altijd wel iets te doen. Ze helpen 
met de Wijkmoestuin (pagina 3) 
en er zijn de afgelopen tijd meer 
dan honderd oude fietsen verza-
meld en opgeknapt voor Oekra-
iense vluchtelingen. Ook hebben 
leerlingen van de Samensprong 
er een cursusje bandenplakken 
gevolgd (pagina 6). Onlangs heeft 
het pleintje een mooie opknap-
beurt gekregen. Er zijn wat tegels 

gewipt en er zijn haagjes voor 
in de plaats gekomen. Dat zier 
er weer mooi uit! Hulp nodig bij 
klusjes in en rond het huis? Wel-
kom bij de Wijkwerkplaats!

2022: vier Keien van de Wijk

Er zijn dit jaar maar liefst vier Keien van de Wijk uitgereikt bij de Bloemetjesmarkt. De Keien van de Wijk (van links naar rechts): Harm Kruithof, Trijntje 
Doorenspleet, Janny Hermse en Sandra Delfsma (de laatste staat niet op de foto). Ze hebben van alles gedaan voor Steenwijk-West. Voorzitter Stephan 
Lambeck: “Er zijn al de nodige dankwoorden uitgesproken, maar ik wil hier nóg eens benadrukken hoe geweldig dit is! Het is immers geen vanzelfspre-
kendheid om je zo´n lange tijd (sommigen waren meer dan 30 jaar actief) belangeloos in te zetten als vrijwilliger voor je wijk. Hulde!”

Wees er snel bij!
JULI
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Wijkwerkplaats: 
altijd wat te doen

 Foto Wilbert Bijzitter

Kinderdisco: 
summerparty

Trek je mooiste zomeroutfit aan, 
want de zomer is begonnen bij 
de kinderdisco in De Korf� Zater-
dag 2 juli, van 18.00 tot 19.00 
uur is er een peuter-/kleuterdis-
co� Daarna dansen de oudere kin-
deren van groep 3 tot en met 8 
erop los, van 19.30 tot 21.30 uur.

Trek je mooiste zomeroutfit aan, 
zet een hoedje of petje op, haal 

een zonnebril uit de la en kom 
dansen en feesten! De entree is 
slechts één euro. Voor de oudere 
kinderen zijn ook lootjes te koop: 
zes lootjes kosten 50 cent.

Ouders mogen mee, maar die 
moeten aan de bar wachten. The 
floor is yours! We maken er een te 
gekke avond van! 

Hulp nodig bij 
geldzaken?
Allerlei formulieren, toesla-
gen, moeilijk leesbare brieven 
van instanties… het is vaak erg 
lastig om uw geldzaken goed 
te regelen� Vraag hulp aan het 
Geldloket!

Het Geldloket Steenwijkerland is 
dé plek waar wij u snel en per-
soonlijk helpen met uw geldza-
ken. Voor deze hulp hoeft u niet 
te betalen. U kunt bij ons terecht 
met vragen over bijvoorbeeld fi-
nanciën, budgetadvies, betaalpro-
blemen en schulden. Ook kunnen 
we u helpen om uw inkomsten en 
uitgaven op een rijtje te zetten.

Spreekuur
U kunt zonder afspraak bij ons 
binnenlopen. Het inloopspreek-
uur is elke donderdagmiddag van 
13.00 tot 16.00 uur. Bij Sociaal 
Werk De Kop op Stationsplein 10 
in Steenwijk. Wilt u liever bellen? 
Dat kan ook: 0521 – 745 080. Wilt 
u alvast zelf aan de slag? Kijk dan
ook op www.steenwijkerland.nl/
geldloket. 

Het Kopje Koffie West is verplaatst naar 
een ander tijdstip� Vanaf 5 juli is er elke 
eerste dinsdag van de maand tussen 15�30 
en 17�00 uur een Bakkie West in De Korf� 

Kom langs voor koffie, gezellig-
heid, leuke ideeën voor de wijk 
en een goed gesprek. Er zijn vaak 
wijkwerkers aanwezig: leden van 
de wijkvereniging, buurtwerker 
Taco Schiphorst van Sociaal Werk 
De Kop, bewonersconsulent Ma-
rieke Brongers van Wooncon-
cept, gebiedscoördinator Lina van 
Veen van de gemeente en wijk-

agent Berry van der Heide. Ook 
zijn er vrijwilligers van de formu-
lierenbrigade; zij helpen u met 
het begrijpelijk maken van post, 
het aanvragen van kwijtscheldin-
gen en toeslagen of wijzigen van 
regelingen. 

Eerste
kopje is
GRATIS

iedere eerste dinsdag van de 
maand 15�30 tot 17�00 uur

Zet ‘m alvast in de agenda: zon-
dagmiddag 4 september, 13.30 
tot 17.00 uur: muziekmiddag in 
De Korf. Met onder andere de op-
name van de radio middagshow 
van Musicbeatsz met Henk Kok. 

Verder zijn er optredens van Ray 
Derlando en Duo Silverwings.
De toegang is gratis, maar wel is 
het mogelijk een bijdrage te ge-
ven voor een goed doel.

Yoga voor kids
Wie doet mee met kinderyoga? In 
het najaar wil Manon Lemkes een 
groep starten in De Korf.  Meld je 
aan via yinyogasound.nl.



Vrijwilliger Emile Bastien nam de 
voorzitter Stephan Lambeck mee 
naar de SG Eekeringe aan de Sta-

tionsstraat. Emile heeft hier con-
tact met Floris Koezen, leraar bij 
de praktijkschool. Doel was om 

contact te leggen, met elkaar 
kennis te maken en te zien of ze 
elkaar kunnen helpen in de toe-

komst. Een verrassing volgde.
Floris Koezen gaf een rond-
leiding in de prachtige kas 
van de school. Er stonden 
vele soorten planten, in-
drukwekkend. Het bleek dat 
er planten op een kar wer-
den geladen, want deze wil-
de de school schenken aan 
de Wijkmoestuin van West. 
Dat was een aangename 
verrassing.

Als dank wil de wijkvereni-
ging natuurlijk goed voor de 
gift zorgen. Emile doet zijn 
best, maar hij kan groene 
handjes gebruiken. Hoe leuk 
is het om groente te verbou-
wen en dat mensen uit de 
wijk dat gratis kunnen komen 
ophalen? Kom eens langs! 

Nieuw bestuurslid: 
Albert van Hien
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Verslag van de jaarvergadering
Het kon weer, eindelijk! Na twee coronajaren was er op 30 mei weer 
een jaarvergadering van de wijkvereniging. Toegegeven: de wijkbe-
woners zijn om die reden niet massaal komen opdagen; het is wel-
eens drukker gewest. En petit comité – zoals dat dan heet – werd er 
vergaderd.

Het ging over het niet doorgaan van het Goed Idee. Door tijdgebrek 
is dat niet echt van de grond gekomen en er was weinig ingeleverd. 
Verder ging het over onderhoud van en rond de Ruxveense vijver, 
drempels, planten in tuinen van huizen die afgebroken worden en 
de aanleg van glasvezelkabels. Ook organisatorische zaken werden 
besproken: een commissie voor de Bloemetjesmarkt, een bingo in 
de pauze van de jaarvergadering en of het mogelijk zou zijn om 
bloeddruk te meten in De Korf. 

Bestuur
Bestuursleden die inmiddels al weg waren of die nu afscheid namen, 
werden nu officieel uitgezwaaid met een bloemetje: Trijn Dooren-
spleet (37 jaar in het bestuur), Sandra Delfsma, Che Visser en Janny 
Hermse. Albert van Hien is de nieuwe aanwinst in het bestuur.

Van de 
wijkvereniging Eindelijk weer: de 

Bloemetjesmarkt
Na twee coronajaren was er 
eindelijk weer een Bloeme-
tjesmarkt. Stephan Lambeck, 
voorzitter van de wijkvereniging 
die dit organiseert, doet verslag. 

Het was allemaal knap aanpoten 
op de zaterdagochtend voor de 
voorjaarmarkt begon. De avond 
ervoor was ik teruggekomen van 
vakantie in Frankrijk en hop, daar 
ging de wekker om 6.30 uur. Erg? 
Nee hoor, maar best een strakke 
planning. 

Met de marktkraamverhuurder 
hebben we twintig kramen op-
gezet. Achteraf bleek dat er zo´n 

vijftien bezet zijn geweest en dat 
is een prachtige opkomst. Er werd 
speelgoed verkocht, woondeco-
ratie, boeken, sieraden, lp’s en cd’s, 
kleding en bloeiende plantjes. Ook 
was er natuurlijk koffie, thee en 
fris en lekkers. En pannenkoeken, 
onder andere uit de 3D-printer.

De Keien van de wijk werden uit-
gereikt; zie pagina 1. Rond 09.30 
ging de markt van start. Naast de 
kraampjes waren er ook zeker zo’n 
dertig kinderen die op de markt 
stonden met hun kleedje, gewel- 
dig. De dames van De Korf hadden 
zich weer fantastisch voorbereid 
zodat iedereen koffie met lekkers 

kon krijgen. De opkomst was, voor 
de eerste keer na twee jaar niks, 
heel goed te noemen. Verschillen-
de kranten kwamen even langs om 
verslag te doen. Ook hier zijn we 
blij mee, dat maakt dat het gaat 
leven. 

Voor volgend jaar willen we graag 
speciaal voor de markt een project-
groep in het leven roepen zodat het 
echt voor en door de wijk georgan-
iseerd word. Dus… vind je het leuk 
te organiseren, mee te denken, zak-
en te regelen, een flyer te bedenk-
en, zaken op social media te zetten 

en te bewerken? Versterk ons team, 
van harte welkom!

Stephan Lambeck, voorzitter 
wijkvereniging 

Ook naar de Tuba moskee
(Nawoord van de redactie) Op de-
zelfde dag waren leden van de 
Turkse gemeenschap en wijkbe-
woners ook welkom op de cultu-
rele braderie bij de Tuba moskee. 
Op het programma stonden on-
der meer een rondleiding door de 
moskee en lekkernijen als Turkse 
thee, pizza en kebab.

Mijn naam is Albert van Hien� Samen met vrouw woon ik al sinds 
1997 in Steenwijk-West. Zelf ben ik 53 jaar geleden geboren in Zuid-
veen en ben verder in Steenwijk blijven wonen� Onze twee inmiddels 
volwassen kinderen wonen en werken ook in deze regio�

Ik werk als magazijnmedewerker 
in Emmeloord. Naast mijn werk 
ben ik al sinds 2017 lid van het 
algemeen bestuur van FNV Zuid-
west Drenthe/Noordwest Overijs-
sel. Daar ben ik ook werkzaam als 
vakbondsconsulent. 
Mijn vrouw Hennie is al heel lang 
werkzaam bij Jumbo Bert Vis en 
kent daardoor heel veel mensen 
die wonen in Steenwijk-West.
Ik vind het leuk om in het bestuur 
te gaan. Mijn doel is om de wijk-
vereniging weer dichter bij de 
mensen te brengen en om jullie, 

de wijkbewoners, op de hoogte 
te houden via de website steen-
wijkwest.nl.

Bakkie bij BuurtzorgGift voor Wijkmoestuin van de 
Praktijkschool van SG Eekeringe Eens per maand op woensdag-

ochtend staat de koffie klaar bij 
Buurtzorg in Steenwijk-West. Een 
‘Bakkie bij Buurtzorg’, voor ie-
dereen die daar zin in heeft. “We 
misten echt het onderlinge con-
tact in de wijk in die gekke coro-
natijd en ook de samenwerking 
tussen zorg en welzijn”, zo vertel-
len Trees van Buurtzorg en Paula 
van buurtwerk. Dus de koppen 
op anderhalve meter bij elkaar en 
zo werd het ‘Bakkie bij Buurtzorg’ 
geboren.

Ook in de zomer gaat dit gewoon 
door op de derde woensdag van 
de maand: 20 juli en 17 augustus 
en 21 september. Behalve als het 
te slecht weer is. Bakkie bij Buurt-
zorg is gratis; voor een praatje, om 
info te halen en vooral om elkaar 
te ontmoeten. Om 10.00 uur staat 
de koffie klaar aan de Vondel-
straat 3. Iedereen is welkom!

Extra trekpleister is de minibieb. 
Even sneupen, een boek meene-

men of wat boeken 
brengen die al zo lang 
in je kast staan. Super-
leuk en iedere keer 
weer een verrassing 
wat er in de minibieb 
staat!

Foto Hilda Knol

Foto Hilda Knol
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Van de 
buurtwerker
Indien dit uw favoriete stukje van de Kijk op West is, ga er dan 
maar even rustig voor zitten. Wouter Bierens heeft de afgelopen 
jaren altijd dit item met plezier van inhoud voorzien, maar werkt 
inmiddels ergens anders. Dit betekent dat ik nu een poging ga 
wagen om de traditie van het bericht van de buurtwerker voort 
te zetten. 

In de voorgaande berichten van Wouter ging het geregeld over 
het niet doorgaan van activiteiten vanwege corona, en daarna 
over de dingen die weer wel mochten. Nu, een aantal maanden 
verder, lijkt het alsof bepaalde (sociale) activiteiten minder na-
tuurlijk en vanzelfsprekend tot stand komen dan voorheen het 
geval was. Zo krijg ik regelmatig het signaal dat er toch echt wel 
behoefte is aan momenten om elkaar te kunnen ontmoeten in de 
wijk. Gelukkig zijn er ook al weer tal van ontmoetingsmogelijkhe-
den, onder andere bij het Bakkie West in De Korf. 

De buurtwerkers van Sociaal Werk De Kop zijn er voor inwoners 
van alle leeftijden en generaties. We brengen graag mensen met 
elkaar in contact. Mensen die een bepaalde behoefte of interes-
se hebben, maar ook zeker inwoners die een initiatief of talent 
hebben dat ze met anderen willen delen. Als buurtwerker houd ik 
graag de vinger aan de pols, ondersteun ik waar mogelijk en pro-
beer ik in te spelen op de krachten die in de wijk aanwezig zijn. Ik 
maak dan ook graag kennis om samen een rondje door de wijk te 
maken, koffie te drinken, een balletje te trappen of te kletsen over 
hoe het wonen en leven in Steenwijk-West bevalt. 

Zin om daar eens met me over van gedachten te wisselen? Mijn 
gegevens staan in het overzicht van de wijkkrachten in het mid-
den van deze Kijk op West. U mag me altijd appen, bellen of mai-
len. Ik hoop u, jou en jullie allemaal snel eens tegen te komen in 
de wijk.

Taco Schiphorst, buurtwerker

Bloemenbuurt 
klaar? Bijna!
In de vorige Kijk op West was een 
hele pagina gewijd aan de Bloe-
menbuurt. ‘Helemaal bewoond’, 
en ‘tuintjes vol bloemen’, kopte 
deze krant� Het werk was alleen 
nog niet helemaal gedaan� 

Bestrating 
De bestrating is nu helemaal klaar, 
op wat laatste werkzaamheden 
bij de RSG na. 

Beplanting 
Gras is ingezaaid en groeit goed, 
beplanting en bomen staan er. 
Niet alle bomen overleven en 
er is er eentje vernield; nieuwe 
bomen kunnen helaas pas in het 

najaar of in het voorjaar van 2023 
geplant worden.

Riolering 
Na de zomervakantie vervangt 
WBS Infra het riool in de 
Bloemstraat, het deel tussen de 
Acaciastraat en de Tulpstraat. 
Daarna komt ook daar nieuwe 
bestrating. In het najaar is het 
klaar.

Invulling veld 
De gemeente en woonconcept 
vragen de omwonenden wat de 
wensen zijn voor het centrale 
veld. ZIE ‘Denkt u mee?’.

Ontmoetingsplek... 
denkt u mee?

Het grote grasveld tussen de Lijs-
terbesstraat en de Acaciastraat 
is nu nog een grasveld met bo-
men. Het is ook een mooie cen-
trale plek waar buurtbewoners 
elkaar kunnen ontmoeten. Hoe 
moet deze ontmoetingsplek er-
uit komen te zien? Wat wil u als 
buurtbewoner graag? Speel- en 
beweegmogelijkheden, bankjes, 
bloemen, een insectenhotel of 
iets anders? De gemeente nodigt 
u uit om hierover mee te denken.

Op maandag 4 juli, van 19.30 uur 
tot 21.00 uur staan we op het be-
wuste grasveld met een partytent 
met koffie en thee. Dan praten we 
er graag verder over met u.

Buurtbewoners ontvangen ook 
een uitnodiging per post. Krijgt u 
geen brief, maar wilt u ook mee-
denken over de inrichting van 
deze ontmoetingsplek? Meld u 
dan aan via lina.van.veen@steen-
wijkerland.nl.

Wist u dat het vervangen van dit vernielde boompje 
zo maar 600 euro kost? Zonde.

Wat weet u over 
leefbaarheid?

Leefbaarheid is belangrijk. Het 
is een wat vaag begrip, maar het 
gaat over álles wat het prettig 
maakt om te wonen in een wijk. 
Over hoe schoon het is, of het 
veilig is, of er voorzieningen zijn 
als winkels, scholen en zoiets als 
De Korf, of buren elkaar weten te 
vinden, hoe de perkjes en stoe-
pen erbij liggen enzovoort.

Bewoners meer aan het 
stuur
“We willen bewoners meer aan 
het stuur zetten en invloed geven, 
waar dat kan”, vertelt Marija Bje-

lobrk van Woonconcept. “Samen 
met bewoners en partners zoals 
de gemeente, werken we conti-
nu aan leefbaarheid. Het gaat om 
de leefomgeving van onze bewo-
ners. Het is voor ons heel belang-
rijk om samen met hen afspraken 
te maken.”

De bijeenkomst is geweest, maar 
inbreng en ideeën zijn altijd wel-
kom bij bewonersconsulent Ma-
rieke Brongers van Woonconcept. 
Haar gegevens staan achterop 
deze Kijk op West.

Nieuws van de Wijkmoestuin
Hoi folks, wat nieuws over het 
tuintje bij de Kleine Kamp. Ik 
probeer wat leven in het tuintje 
te houden en in de speelplaats 
te brengen. Het is het tweede 
jaar op rij dat we er wat aan 
doen. Vorig hadden we aardap-
pelen en rabarber. We hebben 
kruiden als salie en bieslook. 
Ook zijn er nu heerlijke rode bes-
sen, sla, spinazie en andijvie. 

De buurt vindt het leuk. Het 
is trouwens voor de buurt. De 
groenten zijn voor een ieder. De 
afgelopen weken hebben we 
nog meer plantjes gepoot. Dat 
doe ik in mijn eentje, maar Joop 
helpt mij soms. Appie en Barry 
van de Wijkwerkplaats steunen 
ook daarin. 

Het zou leuk zijn als er wat meer 
vrijwilligers zouden zijn. Het is 
best leuk vertoeven in het tuin-
tje van de Kleine Kamp. Ik zie het 
in de tuin werken als een soort 
therapie. Af en toe een praatje. 

De zomer komt eraan…. Lekker!

Ik zie ook dat er dankbaar ge-
bruik wordt gemaakt van de 
speelplaats. Kinderen en ouders 
chillen daar. Ook de kids van 
kleuterschool komen er om te 
spelen.   De speelplaats probeer 
ik zwerfvuilvrij te houden.

We zijn afhankelijk van dona-
ties van plantjes en zaadjes. Als 
er mensen zijn die nog plant-
jes over hebben, kunnen ze die 
bij de Wijkwerkplaats brengen. 
Trouwens, de Wijkwerkplaats 
ziet ook fleurig uit met de nieu-
we planten en struiken. 

Binnenkort is de sla ready, kom 
ze maar halen! De bietjes zijn 
in wording. Het is vrij om te 
pakken. 

Ik wens verder een ieder een 
mooie zomer toe.

Emile Bastien

Bijna klaar voor 
de sloophamer
De Jan Steenstraat, Admiraal de 
Ruyterstraat en Vondelstraat be-
ginnen er steeds meer verlaten 
uit te zien. Steeds minder hui-
zen zijn bewoond, tuintjes wor-
den niet meer onderhouden en er 
zijn al huizen waarvan de ramen 
dichtgetimmerd zijn. Volgens 
planning begint de sloop van de 
woningen na de zomer.

Het bestemmingsplan is door de 
gemeenteraad gekomen, de aan-
nemer en Woonconcept zetten 
op de tekentafel nog de laatste 
puntjes op de i. Uiteindelijk ko-
men er zestig eengezinswonin-
gen en een complex met achttien 
appartementen.

Woonconcept wil graag van bewoners weten wat ze prettig vinden 
om in een bepaalde wijk te wonen. En wat ze niet fijn vinden. Daarom 
gaan ze daarover in gesprek met bewoners� Kort geleden gebeurde 
dit in De Korf met een aantal mensen uit West� Er werd uitgebreid ge-
sproken over leefbaarheid� En er werd samen lekker gegeten�

Otter gespot
Rien Bijkerk heeft bij de Ruxveen-
se vijver een otter gespot. Dit is 
de eerste keer dat de otter hier 
gezien wordt, voor zover we dat 
kunnen nagaan. Geweldig! Hij 

heeft het meteen op beeld vast-
gelegd; de otter was niet schuw. 
Tip: ga er niet naar zoeken, laat de 
otter met rust.
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Alle wijkwerkers van en in Steenwijk-West

Wie? Barry Bakker
Is?  werkleider/jobcoach 
Bij?  Wijkwerkplaats    
 Steenwijk-West
Wat ik doe? 
U ziet ons team in de wijk en par-
ken zwerfvuil ruimen. Ook plegen 
wij onderhoud bij leegstaande 
woningen en aan de achterpaden 
tussen de huurwoningen.
 Op de hoek van de Paul Kruger-
straat en de Rembrandtstraat 
hebben wij een loods waar we 
onder andere fietsen opknappen.
Hoe kunt u mij bereiken? 
 06 – 41 950 821 
barry.bakker@steenwijkerland.nl

Wie?  Marieke Brongers
Is?  bewonersconsulent
Bij?   Woonconcept
Wat ik doe? 
Ik houd mij bezig met leefbaar-
heid in de wijk, bijvoorbeeld 
klachten over overlast van buren. 
Ook met persoonlijke vragen over 
wonen kunnen huurders bij mij 
terecht. Ik werk nauw samen met 
alle andere instanties in de wijk. 
Hoe kunt u mij bereiken? 
088 – 61 62 000
info@woonconcept.nl

Wie? Trees Duyvestijn
Is? verpleegkundige
Bij? Buurtzorg Steenwijk3
Wat ik doe?  
U kunt bij mij terecht voor iedere 
hulpvraag op het gebied van (per-
soonlijke) zorg en verpleging. Een 
verwijzing van een (huis-)arts is 
hiervoor niet nodig.
Hoe kunt u mij bereiken? 
of 06 – 23 10 13 98
Steenwijk3@buurtzorgnederland.com

Wie? Sebastian Reidsma 
Is? wijkbeheerder

Bij? Woonconcept
Wat ik doe? 
Ik zorg dat de buurt schoon, heel 
en veilig is. Ik handel klachten 
af over tuinen, openbare ruimte, 
achterpaden enzovoort. In de wijk 
ben ik het eerste aanspreekpunt 
van Woonconcept.
Hoe kunt u mij bereiken? 
088 – 61 62 000
info@woonconcept.nl

Wie? Sociaal Werk De Kop
Is?  coördinator
Bij?  Mantelzorgnetwerk   
 Steenwijkerland
Wat we doen? 
Het netwerk organiseert activitei-
ten en ontmoetingen voor man-
telzorgers in Steenwijkerland. 
Deze hebben een ontspannend, 
informatief of creatief karakter en 
er is gelegenheid is om bij te pra-
ten, informatie te delen en erva-
ringen uit te wisselen. 
Hoe kunt u mij bereiken? 
0521 – 53 98 88
info@mantelzorgnetwerksteen-
wijkerland.nl

Wie? Arjan Lamslag
Is?  preventiewerker
Bij?  Tactus Verslavingszorg
Wat ik doe? 
Ik behandel alle vragen rondom 
verslaving en middelengebruik. 
Denk aan bezorgde moeders die 
drugs bij hun kind hebben gevon-
den, een school die voorlichting 
wil of mensen die van zichzelf vin-
den dat ze te veel gamen of drin-
ken. Ik ga dan samen met iemand 
kijken wat er nodig is. Vaak kom ik 
bij mensen thuis of op bezoek bij 
een instelling. Contact met mij is 
altijd kosteloos en anoniem.
Hoe kunt u mij bereiken? 
088 – 38 22 887 of
06 – 22 69 13 29
a.lamslag@tactus.nl

Wie? Berry van der Heide
Is?  wijkagent voor 
 diverse wijken
Bij?  Politiebureau Steenwijk
Wat ik doe? 
Sinds mei 2021 ben ik wijkagent 
in Steenwijk-West. 
Wijkbewoners kunnen een be-
roep op mij doen bij zaken die 
gaan over bijvoorbeeld misdaad 
en preventie.
Hoe kunt u mij bereiken? 
0900 – 8844, vragen naar bureau 
Steenwijk
berry.van.der.heide@politie.nl

Wie? Berry Bücker
Is? begeleider
Bij?  De Ontmoeting (Frion)
Wat ik doe? 
In Steenwijk-West kun je wer-
ken in de Wijkmoestuin of bij de 
Wijkwerkplaats. Ik kijk graag sa-
men met jou welke activiteiten 
bij jouw plannen en jouw talen-
ten passen. Kom eens praten, dan 
kijken we wat je graag zou willen.
Hoe kun je mij bereiken? 
06 – 23 86 82 74
06 – 12 58 05 11
bbucker@frionzorg.nl

Doet? Coördinatie Wijkmoestuin
Bij?  Stichting Frion
Wat we doen? 
Er is een Wijkmoestuin waar men-
sen verse, biologisch geteelde 
groenten van het seizoen kun-
nen kopen als deze voorradig zijn. 
Kom eens een kijkje nemen op 
woensdag, donderdag of vrijdag 
tussen 10.00 en 14.30!
Hoe kunt u ons bereiken? 
info@frionzorg.nl

Wie? Lina van Veen
Is? Coördinator Kernen  
 en Wijken
In?  Gemeente Steenwijkerland
Wat ik doe? 
Inwoners zitten vol goede ideeën 
om hun woonomgeving te verbe-
teren. De gemeente vindt het be-
langrijk dat deze ideeën ook tot 
bloei komen. Dus heb jij een idee 
voor Steenwijk-West? Laat het mij 
weten, want ik ga graag met jou 
in gesprek.
Hoe kunt u mij bereiken? 
06 - 11 19 85 28
lina.van.veen@steenwijkerland.nl

Op deze twee pagina’s vindt u een overzicht van alle wijkwerkers in uw 
wijk� Zo ziet u direct wie u waarvoor kunt benaderen� Van uw wijkagent 
tot de wijkverpleegkundige� In Steenwijk-West staat een enthousiast 
team van wijkwerkers voor u klaar! Misschien handig om te bewaren, 
hoewel we ook beseffen dat het wel een grote poster wordt op uw prik-
bord� Daarom vindt u deze informatie ook terug op steenwijkwest�nl�

Wie? Alle bestuursleden
Bij? Wijkvereniging   
 Steenwijk-West
Wat we doen? 
Wij vormen een actieve vereni-
ging die veel energie steekt in het 
behartigen van de belangen van 
de wijkbewoners en de leefbaar-
heid en het aanzien van de wijk. 
Onder meer de sociale ontwikke-
ling, milieu, veiligheid, speelvoor-
zieningen en groen in de wijk zijn 
belangrijk.
Hoe kunt u ons bereiken? 
0521 – 51 84 13
wijkverenigingsteen wijkwest@
gmail.com

Wie? Ons team bestaat uit Yvonne Veldhuizen, Klaas Piest,   
 Aïcha Limane, Karen Olthoff, Kim Philippus, Elian Bruynen,  
 Tamara de Roode, Taby Beugelink en Dennis Goes.
Zijn? Ambulante begeleiders
Bij? Stichting Frion
Wat we doen? 
Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking thuis. 
Met hulpvragen bij bijvoorbeeld post, administratie, financiën, op-
voeding, relaties, invulling vrije tijd en werk. Dit om zo zelfstandig 
mogelijk te kunnen wonen en leven. Wij werken voor de Wmo (ge-
meente) en voor de Wlz (Wet langdurige zorg/Zorgkantoor). Wij doen 
wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Hoe kunt u ons bereiken? 
06 – 51 62 79 09 of 06 – 12 58 11 20
ambulantsteenwijkerland@frionzorg.nl

Wie? Kristy van Oosterhout
Is? buurtbemiddelaar
Bij? Sociaal Werk De Kop
Wat ik doe? 
Ik help buren die een conflict met 
elkaar hebben. Ik praat met bei-
de partijen en zoeken een oplos-
sing. Ik speel geen rechter en kies 
geen partij. Het doel is om goede 
afspraken te maken waarin beide 
partijen zich kunnen vinden.
Hoe kunt u mij bereiken? 
0521 – 74 50 80 
buurtbemiddeling@sociaalwerk-
dekop.nl

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
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Alle wijkwerkers van en in Steenwijk-West

 1. Het Voetelinkhuis, Stichting Dagelijks Leven
  Verlaatseweg 12 

 2. Dagbesteding De Slinger, Frion 
Meidoornstraat 1 

 3. Wijkmoestuin, Actief In de Kop
  Hoofdlocatie 3a: Meidoornstraat 1 

Locatie 3b: Wijkmoestuin Vermeerstraat 

 4. Buurtzorg Team 3, Steenwijk-West
  Vondelstraat 3 

 5� Multifunctioneel centrum de Zuidwester 
A) Wijkactiviteitencentrum De Korf

  B) Obs De SamenSprong
  C) Gbs De Wegwijzer 

D) Kinderopvang Speel@Home
  E) Wijkvereniging Steenwijk-West (vergaderingen)
  F) Redactie Kijk Op West (vergaderingen) 

 6� Kindcentrum Willem Alexander
  Admiraal de Ruyterstraat 6
  A) Peuteropvang De Bezige Bijtjes 

 7�  RIBW locatie Steenwijk-West
  Paul Krugerstraat 34 

 8�  Wijkwerkplaats Steenwijk-West
  Paul Krugerstraat 34a

 9. Villa Parkzicht, Vanboeijen
   Aastraat 2

 10� RSG Tromp Meesters
  Lijsterbesstraat 1

 11� Brievenbus redactie Kijk Op West
  Voor ingezonden stukken of tips voor artikelen: Vestdijkhof 2

Wie? Esther ten Hove
Is? Taalpuntcoördinator 
Bij? Sociaal Werk De Kop
Wat ik doe? 
Het Taalpunt is een plek voor ie-
dereen die (beter) wil leren lezen, 
schrijven of de Nederlandse taal 
goed wil leren spreken. Ik help je 
via Taalpunt overigens ook bij re-
kenen en digitale vaardigheden. 
Graag help ik je verder!
Hoe kunt u mij bereiken?
06 307 165 92
info@taalpuntsteenwijkerland.nl

Wie? Meldpunt Openbare   
 Ruimte
Bij? Gemeente Steenwijkerland
Wat MOR doet? 
De openbare ruimte bestaat 
uit plekken als pleinen, wegen, 
sportvelden en parken. Heeft u 
last van iets in de openbare ruim-
te? Is er iets kapot, is er sprake 
van overlast, of is er een gevaarlij-
ke situatie ontstaan? Meld dit dan 
bij de gemeente via de website. 
Als er haast bij is, bijvoorbeeld 
het riool stroomt over, er ligt een 
boom over de weg of olie op het 
wegdek, dan kunt u bellen met de 
gemeente.
Hoe kunt u MOR bereiken?
140521 
steenwijkerland.nl/Inwoners/
Leefomgeving/Melding_doen

Legenda

Ook bij de gemeente kunt u te-
recht met allerhande vragen op 
het gebied van zorg en welzijn. 
Hulp bij de opvoeding van uw 
kinderen, als u niet meer kunt 
rondkomen, bij het mantelzor-
gen voor uw partner, enzovoort. 
De gemeente is voor dergelijke 
hulpvragen het aansprekings-
punt. Kijk op steenwijkerland.
nl/Inwoners/Jeugd_zorg_en_
werk. Als u daar niet uitkomt, 
belt u gewoon met 14 0521.

Wie? Marieke Weijdema en 
 Jessica van Benthem
Zijn? coördinatoren van 
 Stichting Present   
 Steenwijkerland
Wat doen wij? 
Via Stichting Present kunnen vrij-
willigers mensen met een hulp-
vraag helpen. Denk aan hulp voor 
tuinonderhoud, afval afvoeren, 
behangen, schoonmaken van een 
woning enzovoort. Present kop-
pelt de vrijwilligers aan de hulp-
vrager en regelt alles. Via Present 
zijn groepen vrijwilligers actief 
die eens in de maand klussen op-
pakken. We werken veel samen 
met het team van Sociaal Werk De 
Kop, de gemeente, woningbouw-
corporaties, maatschappelijke or-
ganisaties en bedrijven.

Hoe kunt u ons bereiken? 
Zowel als hulpvrager als vrijwilli-
ger kunt u terecht op de website 
stichtingpresent.nl. Ook kunt u 
gewoon contact opnemen met de 
buurtwerker van Sociaal Werk De 
Kop. 

Wie? Taco Schiphorst
Is? buurtwerker in   
 Steenwijk-West
Wat ik doe?  
Als buurtwerker lever ik graag een 
bijdrage aan een wijk waar het 
fijn wonen en leven is voor kin-
deren, jongeren, volwassenen en 
ouderen, waarbij de kracht van de 
buurt maximaal wordt benut en 
vergroot. Hierover ga ik graag met 
u in gesprek. Ook kunt u bij me 
terecht met ideeën voor de buurt 
en vragen over bijvoorbeeld vrij-
willigerswerk, gezondheid, rela-
ties, opvoeding en eigenlijk alles 
wat Sociaal Werk De Kop – gratis 
– doet.  
Hoe kunt u mij bereiken?  
Ik loop of fiets regelmatig door 
de wijk; trek me aan m’n jas en 
spreek me aan! Ook ben ik be-
reikbaar via 06-20 50 68 09 of 
t.schiphorst@sociaalwerkdekop.nl. 
Sociaal Werk De Kop in het alge-
meen bereikt u via 0521-745 080 
of info@sociaalwerkdekop.nl.

Wie? Jelma en Jessica
Zijn? Jongerenwerkers
Bij? Sociaal Werk De Kop
Wat we doen? 
Wij zijn er voor alle jongeren in 
de gemeente Steenwijkerland en 
dus ook in Steenwijk-West! Voor 
leuke ideeën en activiteiten, kun 
je met ons contact opnemen. 
Hoe kun je ons bereiken?
Je mag me bellen of appen op: 
06 302 96392 of stuur via Insta-
gram een DM naar: Jelma_swdk

Wie? Ribw Overijssel
Zijn? Team Steenwijk Begeleid 
Wonen en Ambulant 
Wat we doen? 
Bij RIBW begeleiden wij veer-
tien cliënten met een psychische 
kwetsbaarheid die in Steen-
wijk-West zorg met verblijf (Be-
geleid Wonen) ontvangen.  Ook 
begeleiden we cliënten die zelf-
standig wonen. 
Hoe kunt u ons bereiken? 
06-83 25 32 41
Teamsteenwijkbegeleidwonenen-
ambulant@ribwoverijssel.nl

Iedere woensdagavond: 
18.45 – 19.30 uur: wijkkoffie
Paul Krugerstraat 34
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Muzikaal afscheid van 
juf Ineke en meester Johan
De kinderen van de Wegwijzer 
hebben muzikaal afscheid geno-
men van juf Ineke van der Veen en 
meester Johan van de Beek� On-
der begeleiding van een muziek-
juf van MEC Muziek studeerden 
de kinderen een lied in� Ze be-
geleidden dit zelf met djembés, 
ukeleles, boomwhackers en ver-
schillende ritme-instrumenten�

Juf Ineke van der Veen was ruim 
30 jaar een vast gezicht op de 
Wegwijzer. Als kleuterleerkracht 

heeft ze veel leerlingen begeleid 
bij hun eerste kennismaking met 
school. In die jaren heeft ze veel 
gedaan in de ontwikkeling van 
het kunst- en cultuuronderwijs. Ze 
nam afscheid in verband met het 
bereiken van de pensioengerech-
tigde leeftijd.

Meester Johan van de Beek was 
de afgelopen jaren als intern be-
geleider betrokken bij de school. 
Hij zocht samen met leerkrachten, 
ouders en externe adviseurs naar 

de beste begeleiding voor kinde-
ren en groepen van de school. Hij 
nam afscheid omdat hij meer gaat 
werken voor de onderwijsbege-
leidingsdienst waar de Wegwijzer 
mee samenwerkt.

Na het muzikaal afscheid ga-
ven juf Ineke en meester Johan 
nog een cadeau aan de school. 
Dat was een rek met oude pot-
ten, pannen en lepels, om tijdens 
het buitenspelen muziek mee te 
maken!

Leerlingen leren band 
plakken in Wijkwerkplaats
Speciaal voor de Samensprong 
ging de Wijkwerkplaats in Steen-
wijk-West extra open op vrijdag-
middag. Barry Bakker heeft de 
leerlingen daar van alles geleerd 
over een veilige fiets. Hoe ziet die 
eruit? Daarna gingen de kinderen 
zelf een fiets inspecteren. Vol-
doet hij aan alle eisen? Tenslot-
te was het tijd om de handen uit 
de mouwen te steken en hebben 
ze een band leren plakken. Barry: 
“Haha, het bleek lastig voor ze, 
ze vonden geen lek. Maar het en-
thousiasme om met de fiets aan 
de slag te gaan, was er wel! Op 
deze manier is leren over wat een 
veilige fiets is, tot leven gekomen. 
Mooi dat dit kan door samen te 
werken met de school in de wijk.”

Korfbalpaal 
op schoolplein
Dit schooljaar deden de kinderen van de groepen 1 t/m 8 van de Samensprong mee aan de tulpenbollen-
actie. Leerlingen verkochten tulpenbollen aan familie, vrienden of mensen in de wijk. Dit was een groot 
succes en de kinderen hebben meer dan 1000 euro opgehaald�

Van dit bedrag wilde de school 
graag iets aanschaffen waarvan 
iedereen gebruik kan maken. De 
meeste kinderen zijn enorm fan 
van balsport, zowel met de voet 
als met de hand. De school be-
schikt al over een voetbalveld, 

dus en korfbalpaal stond als 
tweede op de verlanglijst. Het is 
een hele mooie, met korven op 
verschillende hoogtes. Daardoor 
kunnen kinderen van alle leeftij-
den er plezier aan beleven.

Korfbalvereniging Noveas 
sponsorde daarbij twee korf-
ballen voor het echte korfbal-
gevoel. Ook VV Steenwijk heeft 
de school gesponsord, van hen 
kreeg de Samensprong enkele 
voetballen.

Museum de Wegwijzer 
trekt veel bezoekers

In 1985 zat ik in de werkgroep 
voor het achterstallige on-
derhoud van de Paul Kruger-
straat en de Rembrandtstraat. 
In deze groep ging het er soms 
heftig aan toe door de afspra-
ken die door de gemeente niet 
werden nagekomen en dat 
pikten we niet. 

Ik werd gevraagd voor het 
wijkbestuur. Ik had bestuurs- 
ervaring met sport (Noveas 
en rayon), EHBO en in die tijd 
deed ik ook de kankerbestrij-
ding voor West. Ik kwam in 

Afscheid van een hele lange tijd met veel vreugde en ook verdriet
het bestuur met Fokke Hulleman, 
Jantje de Vos, Heino Uhl en ande-
ren. Toen ik eenmaal meedraai-
de, beviel het me wel. Ik hielp de 
penningmeester en de secreta-
resse en later heb ik de voorzitter 
vervangen vanwege de ziekte van 
zijn vrouw. In de loop der jaren 
heb ik alle functies bekleed. Dus 
zo was ik van alle markten thuis.

In 1991 werd de Sociale Vernieu-
wing in de wijk gestart, onder lei-
ding van wethouder Anne Beeltje, 
daar heeft Steenwijk-West een 
zeer goede wethouder aan ge-

had. Ten eerste werd de speeltuin 
Piet Heinstraat/Adm. de Ruyter-
straat helemaal opnieuw aange-
legd door architect De Wilde. Het 
werd een prachtige speeltuin met 
onder andere een kabelbaan en 
met piratenelementen. Kosten: 
65.000 gulden! Toen volgden al-
lerlei verbeteringen. Woningen 
werden opgeknapt: er werden 
douches aangelegd, men kreeg 
een eigen voordeur zoals aan 
de Verlaatseweg en er kwamen 
plannen om oude woningen te 
slopen en hier nieuwe voor te 
plaatsen. Ook de Acaciaflat en de 

Eendracht werden gebouwd, voor 
deze flats heb ik mede de eerste 
steen mogen leggen.
In het kader van de Sociale Ver-
nieuwing werd er ook achter-
padverlichting aangelegd: 41 
lantaarnpalen. Deze werden aan-
gesloten door Rinke Jansen die 
bij het G.E.B. heeft gewerkt. De 
bewoners in de wijk werkten mee 
en ze werden beloond met een 
maaltijd in De Korf. Foto’s hiervan 
staan in het blad over de Sociale 
Vernieuwing, dat ik goed bewaard 
heb. Rinke Jansen heeft ook een 
wandelroute door en rond West 

gemaakt compleet met paaltjes 
en alles wat erbij hoort.

In die tijd zaten Jantje en ik op de 
zondagmiddag te werken aan ons 
ledenbestand. We hadden onge-
veer 1200 leden. In iedere straat 
was een contactpersoon om de 
contributie op te halen. Ook hoor-
den ze vragen van de mensen uit 
de straat aan en gaven deze door 
aan het bestuur. Eens in de twee 
maanden was er een contact-
vergadering in De Korf, waar we 
onze eigen zaal hadden. Ook ik 
was contactpersoon voor enkele 

straten, hielp met de boekjes en 
bracht ze rond.

Samen met Jantje de Vos gingen 
ik in 1999 naar Rotterdam voor 
een vergadering van woning-
bouwverenigingen en wijkvereni-
gingen uit het hele land. Er werd 
ons gevraagd wat we zoal deden 
in onze wijk en of we dat wilden 
opschrijven in indienen. Nou, dat 
deden we en aan het eind van de 
dag bleek dat wij de prijs voor het 
best lopende project hadden ge-
wonnen! We hebben twee stuk-
ken gemaakt voor ons allebei één 

Steenwijk-West was in april een heus museum rijker� Toen openden namelijk de deuren van museum De 
Wegwijzer� Dit pop-up-museum was de afsluiting van het thema Kunst waar alle klassen mee bezig waren 
geweest. Ouders, vrienden, familie en de leerlingen zelf kwamen langs als bezoekers.

De middag begon op het plein. 
Tijdens een grote gezellige pick-
nick werd het museum geopend. 
Daarna stroomde de school vol. 
In alle groepen was het werk 
van de kinderen van de afgelo-
pen weken te zien. Veel kunst 
was geïnspireerd door bekende 

kunstenaars. Natuurlijk 
kon een museumspeur-
tocht niet ontbreken 
en er was een specia-
le tentoonstelling waar 
groepswerken rond Pa-
sen tentoon werden 
gesteld.
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De NoordWestGroep viert haar 
60-jarig jubileum met een open
dag. Dit gebeurt op zaterdag
10 september, van 10.00 tot 
14.00 uur. Iedereen is van harte 
welkom om te komen kijken. 

Bent u altijd al nieuwsgierig ge-
weest naar wat NoordWestGroep 
allemaal doet voor de inwoners 

van Steenwijkerland? 
Kom dan een kijkje nemen aan de 
Koematen 36-38 en laat u verras-
sen door de veelzijdigheid van 
het bedrijf dat al meer dan 60 jaar 
een actieve rol in Steenwijkerland 
speelt. 
Doe mee aan de puzzeltocht en 
verzamel leuke en lekkere atten-
ties onderweg.

Energiecoaches geven gratis ad-
vies bij u thuis over het besparen 
van energie� In deze tijd hebben 
heel veel bewoners daar baat 
bij� Daarom worden ze veel ge-
vraagd, ze hebben het druk. Wat 
geen probleem is: ze doen het 
graag� Maar ze kunnen er ook 
wel hulp bij gebruiken� Daarom: 
is het iets voor u, energiecoach 
worden?

Duurzaam Steenwijkerland zoekt 
energiecoaches. Het is een vrij-

willigersfunctie en u krijgt een 
opleiding en een onkostenver-
goeding. Wat wordt er verwacht?
• u kunt goed luisteren en een

gesprek voeren
• u vindt het fijn om met mensen

in gesprek te gaan en hen te
ondersteunen

• u hebt affiniteit met energie
besparen en duurzaamheid

• u bent minimaal twee dagde-
len per week beschikbaar.

Kijk voor meer informatie op 
duurzaamsteenwijkerland.nl/va-
catures. Interesse? Stuur dan een 
mail naar info@dzst.nl.

Wilt u gratis advies aan 
huis?
Veel mensen hebben een hoge 
energierekening en willen daar-
om graag energie besparen. Maar 
niet iedereen weet waar te begin-
nen en wat het energieverbruik 
beïnvloedt. De energiecoaches 
van Duurzaam Steenwijkerland 

helpen daarbij.
Een energiecoach komt bij men-
sen thuis en geeft besparingstips. 
Energiecoach Robbert Vlagsma: 
“De ervaring leert dat de ge-
sprekken er echt toe doen. Het le-
vert altijd wel een aantal (kleine) 
maatregelen op waarmee je ener-
gie en dus geld kunt besparen. 
Een groot deel van die maatrege-

len kost niks of bijna niks. De ge-
sprekken zijn vaak leuk en ik krijg 
positieve reacties, omdat mensen 
zich geholpen voelen.”

Meld je aan
Stuur een mail naar aanmelden@
ecsteenwijkerland.nl en de ener-
giecoach neemt contact met je op 
voor een afspraak. 

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

De volgende Kijk op West verschijnt 18 november 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 
31 oktober 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.

Trijntje werd eerder in de bloemen gezet, deze foto stamt uit 2011.

Afscheid van een hele lange tijd met veel vreugde en ook verdriet
en hebben deze ingeleverd. Tot 
onze verrassing gingen wij voor 
West met deze Gouden Griffel 
naar huis! Een mooi succes, die 
ook nog landelijke publiciteit 
opleverde.
Toen het bestuur van De Korf/ac-
tiviteitencommissie opstapte, op 
Irene Mulder na, heeft het wijk-
bestuur De Korf omarmd en de 
taken opgepakt. Een zeer triest 
gebeuren was de brand in De 
Korf. Het archief van de wijkver-
eniging ging ook in vlammen op. 
Later kwam de bouw van de Zuid-
wester in zicht, waarvoor weer 

veel vergaderd en onderhandeld 
moest worden. Ik heb in diverse 
commissies gezeten, teveel om 
op te noemen. Vanuit de wijkver-
eniging is er een bestuur voor de 
stichting De Korf gekomen. Harm 
werd de voorzitter, Irene de secre-
taris en ikzelf de penningmeester. 
Dus zo verhuisde ik van het be-
stuur van de wijkvereniging naar 
het bestuur van De Korf.

Al met al is er heel wat gebeurd 
in de wijk in die 35 jaar dat ik in 
het bestuur zat. In 1998 werd ik 
voor het vele werk in de wijk en 

de andere vrijwillige bezigheden 
verrast met een lintje van de Ko-
ningin. In eerste instantie deed 
het me niet zoveel, maar later 
was ik er toch trots op. Een ander 
hoogtepunt was de kennismaking 
met de koning in Zwolle waarvoor 
ik samen met Jannes Mulder in 
het kader van ‘Naoberschap’ was 
uitgenodigd. Het ontvangen van 
de Kei van de Wijk kort geleden 
deed me ook goed.

Dag en nacht was je overal mee 
bezig; op een gegeven moment 
komt er een eind aan. Ik heb het 

vrijwilligerswerk met genoe-
gen en veel plezier gedaan en 
geef het stokje nu over aan de 
jongeren in het bestuur. Het 
ga jullie allen goed.

Trijntje Doorenspleet

PS Ik zal ongetwijfeld hoog-
tepunten vergeten hebben 
te melden, maar om over je-
zelf te schrijven is niet zo 
gemakkelijk.

Van de Korf
De activiteiten in De Korf zijn alweer in volle gang. Ook nieuwe 
bewoners in de wijk weten ons activiteitencentrum al te vinden. 
Kom eens langs op de eerste dinsdagmiddag van de maand van 
15.30 tot 17.00; dan is er Bakkie West. Zie pagina 1.
Iedere eerste vrijdag van de maand hebben we een kinderdisco. 
LET OP: niet op 1 juli, maar voor één keer op zaterdag 2 juli; zie pa-
gina 1. Een speciale summerparty!
Iedere tweede vrijdagavond van de maand is er bingo; altijd 
gezellig!
Ja, en dan is er zondagmiddag 4 september een muzikale middag 
met onder andere de opname van de radio middagshow van Mu-
sicbeatsz met Henk Kok. Verder zijn er optredens van Ray Derlando 
en Duo Silverwings. De toegang is gratis, maar wel is het mogelijk 
een bijdrage te geven voor een goed doel.
Op maandagmiddag is er volksdansen en de Steenwijker amateur-
schilders. Op maandagavond biljartclub. Op maandag, dinsdag, 
woensdag en donderdag is er yoga. De Steenwijker amateurschil-
ders zijn er dinsdagavond weer. Op woensdagavond zijn er meest-
al diverse vergaderingen. Op de achtergrond horen ze dan de 
repetities van het koor Olde Jonges Krentebrot.

U leest het goed: het loop 
allemaal lekker in De 
Korf. En het zou nóg be-
ter gaan, als we een pen-
ningmester hebben! En 
een paar vrijwilligers extra. Wie o wie komt ons helpen? Mail voor 
reserveringen en informatie naar info@dekorfsteenwijjk.nl.

Harm Holtjer (voorzitter)

Gewild én gevraagd: 
energiecoaches 

NoordWestGroep viert 
60-jarig jubileum

Beth-El in de zomer
De zomer is in aantocht en naast 
de wekelijkse kerkdiensten zijn er 
ook activiteiten gepland door de 
Vrije Zendingsgemeente Beth-El 
in West. Dit is de volle agenda.

Fietstocht: 
juli/augustus 2022
Fietstocht naar Ossenzijl op een 
dinsdagmiddag, in combinatie 
met een bezoekje aan de stoep-
verkoop daar. 

Stiltewandeling: 
september 2022
In september organiseert Beth-
El een stiltewandeling in deze 
omgeving. Dat betekent dat er 
tijdens een wandeling stiltemo-
menten zijn, waarbij nagedacht 
wordt over een bepaald thema.

Burendag: 
24 september 2022
Ook dit jaar doet Beth-El weer 
mee met Burendag op zaterdag 
24 september. Iedereen is wel-
kom om langs te komen om elkaar 
te ontmoeten, binnen en buiten 
te kerk.

Startzondag: 
25 september 2022
De volgende dag, op 25 septem-
ber, is de Startzondag van Beth-El, 
het begin van allerlei kerkelijke 
activiteiten. Ook dan bent u van 
harte welkom bij de kerkdienst 
om 10 uur, met aansluitend kof-
fie/thee/fris met iets lekkers. 

Meer informatie met datums en 
tijden staan op vzgbethel.nl.

WAT DOE JIJ OP BURENDAG?
24 SEPTEMBER

- I n g e z o n d e n -

Collecte KWF
Beste buurtbewoners, helaas 
moet ik u mededelen dat ik ben 
gestopt met mijn functie als wijk-
hoofd van het KWF. We mogen 
niet meer met een collectebus lo-
pen. Er wordt nu gelopen met een 
QR-code. Dat is voor deze wijk 
helaas geen optie. 
Wilt u toch graag doneren, dan 

kunt u altijd een bedrag overma-
ken naar het KWF (NL23 RABO 
0333 7779 99). Bedankt voor 
uw gift in alle voorgaande ja-
ren, ik heb het met veel liefde 
gecollecteerd. 

Vriendelijke groet,
Saskia Vuijk-de Jong
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• Hou je van gezelligheid? 
• Vind je het leuk om andere 

mensen te ontmoeten?
• Ben je een bezige bij en graag 

actief?
• Heb je af en toe een uurtje over?
Dan is vrijwilliger zijn bij De Korf 
echt iets voor jou! 

Wij zijn een gezellig wijkactivitei-
tencentrum voor iedereen. Ons 
superteam organiseert activitei-
ten in en voor de wijk. Ook bie-
den we een plek aan mensen die 
leuke dingen willen doen in De 
Korf; aan jou dus! We versterken 
ons team graag met jou.

Wat gebeurt er zoal in De Korf, 
wat doen we allemaal? We doen 

de deuren van De Korf van het 
slot, we ontvangen groepen die 
een activiteit hebben of een zaal 
huren activiteiten, feesten en 
partijen, we zetten die zalen klaar 
en maken ze gezellig. Ook zorgen 
we voor een hapje en een drankje 
vanuit de mooie bar en volledig 
ingerichte keuken. Er is ook ruim-
te om zelf en samen met anderen 
leuke activiteiten te bedenken 
en te organiseren. We delen dan 
verhalen op Facebook en onze 
website en in deze krant. Over de 
website gesproken: als je het leuk 
vindt, kun je die beheren.

Samen kijken we wat jij leuk vindt 
om te doen en waar je enthousi-
ast van wordt. Dan ga je met ons 

ervaren hoe leuk vrijwilligers-
werk bij De Korf is. Kom je eens 
langs om kennis te maken en te 
kijken of dit wat voor jou is? 

Bel 0521 - 522 612 of stuur een 
mailtje naar info@dekorfsteen-
wijk.nl. Tot snel!

Contactpersonen juli 2022 
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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.

Lijkt jou dit leuk?
Vrijwilligers maken West prettig om te wonen en gezellig, ze voegen iets toe. Zonder vrijwilligers ge-
beurt er niks in je buurt� Bij Wijkactiviteitencentrum De Korf zijn wij met een leuke en vooral gezellige 
club mensen vrijwillig actief�

Straat Naam Adres Tel.nr.:
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 De heer A.W. Berkenbosch Vestdijkhof 2 0521 – 570491

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. De heer H. Kruithof J. Catsstraat 16 0521 – 512476

Krugerstraat, Paul Mevrouw W. Hermse Paul Krugerstraat 78 06 – 48236378

Lijsterbesstraat Mevrouw R. de Klerk Lijsterbesstraat 10 0521 – 853419

Lijsterbesstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper (bezorging) Meidoornstraat 2

Meidoornstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper Meidoornstraat 2

Olphenstraat, A. van De heer H. Kruithof J. Catsstraat 16 0521 – 512476

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 S. Lambeck Acaciastraat 30 06 – 19476348

Ruyterstraat, admiraal de Wijkwerkplaats Paul Krugerstraat 34 06 – 41950821

Speykstraat, van De heer R. van Roozendaal Van Speykstraat 12 0521 - 516102

Steenstraat, Jan Wijkwerkplaats Paul Krugerstraat 34 06 – 41950821

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 0521 - 570491

Vondelstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21 0521 – 570491

Stephan Lambeck, voorzitter

 Acaciastraat 30

 06 – 19 47 63 48

Jannes Mulder, penningmeester

 Paul Krugerstraat 47

 0521 – 51 15 75

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

Albert van Hien, lid

 Adriaan van Olphenstraat 9  

 06 - 81 22 25 52

Bestuur

Taco Schiphorst 
 06 – 20 50 68 09 
 t.schiphorst@sociaalwerkdekop.nl

Gebiedscoördinator
Lina van Veen 

 06 – 11 19 85 28 
 lina.van.veen@steenwijkerland.nl

Bewonersconsulent
Marieke Brongers 

 088 – 61 62 000 
 info@woonconcept.nl

Wijkagent
Berry van der Heide 

 0900 – 8844 
 berry.van.der.heide@politie.nl

0521 – 522 612
info@dekorfsteenwijk.nl

Geen papier
Bij Kindcentrum Willem Alexander staat een pa-
piercontainer op het schoolplein. Papier is zeer 
welkom! Alleen NIET in het weekend, dan is de 

container op slot. Wilt u GEEN PAPIER los bij 
de container plaatsen? Dat waait weg en geeft 
overlast.

facebook.com/woonconcept
twitter.com/woonconceptnl



