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De	Korf	weer	open?
Per	1	september	hoopt	De	Korf	haar	deuren	weer	

gewoon	te	openen.	Dat	is	natuurlijk	afhankelijk	van	de	

dan	geldende	coronaregels.	Lees	meer	op	pagina	2.
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Van de wethouder

Ineens lijkt de wereld stil te 
staan. Maart 2020 zullen we 
ons allemaal herinneren als 
het begin van een tijd die we 
niet hadden bedacht en ver-
wacht. Thuisblijven, opletten, 
geen handen schudden, hoes-
ten in de elleboog, anderhalve 
meter afstand houden. Niet sa-
men naar de winkel, alle horeca 
dicht. Niet meer op bezoek, niet 
naar oma of opa. Kinderen die 
thuis digitaal les krijgen en als 
ouder was je opeens ook onder-
wijzer: ‘Staartdelingen, hoe ging 
dat ook alweer? Dat ging vroe-
ger heel anders…’. 

Sommige mensen dachten dat 
het wel mee zou vallen. Ande-
ren waren er al snel van over-
tuigd dat er echt wel iets aan de 
hand is. Er kwam een noodveror-
dening die nu deels nog steeds 
geldt. En dat merken we in ons 
dagelijks leven. Thuiswerken is 
het nieuwe normaal. Winkelwa-

gentjes worden schoongemaakt 
en overal staan markeringen op 
de vloer en straat.

De afgelopen weken konden we 
niet meer samenkomen in West. 
Geen inloopavonden, geen acti-
viteiten en ook de voorjaarsmarkt 
kon niet doorgaan. Het vereni-
gingsleven viel stil. De wekelijk-
se zangavond, de toneelavond 
en ook aan het voetbalseizoen 
kwam een abrupt einde. 

Ik moet u zeggen: de eerste we-
ken ging het prima. Ik kon snel 
wennen aan het digitaal verga-
deren. En het plan om de tuin 
op te knappen, hebben we maar 
meteen opgepakt. Die ligt er nu 
weer spic en span bij. Ook als 
gezin kregen we weer een ou-
derwets gevoel: ’s avonds veel 
spelletjes doen zoals kaarten, 
Catan, Risk en legpuzzels ma-
ken. Maar de reistijd die er door 
het thuiswerken niet was, werd 

vervangen door diverse nieuwe 
manieren van vergaderen: bel-
len, beeldbellen, Zoom, Teams, 
Skype en meer. En een dag di-
gitaal vergaderen is echt wel 
vermoeiend. 

Ik weet niet hoe het u vergaat, 
maar ik ben er eigenlijk wel klaar 
mee. Ik wil weer mensen zien, ik 
wil weer persoonlijk horen en 
zien hoe het met iedereen gaat. 
Een avondje theater en een keer 
uit eten. En zeker ook weer op 
kantoor zijn. Daar krijg ik energie 
van. Maar ik begrijp ook dat we 
nog steeds in een crisis zitten. 
Dat we voorzichtig moeten zijn 
om geen nieuwe piek van co-
ronabesmetting te veroorzaken. 
Als we ons allemaal daarvan be-
wust zijn, kunnen we straks ook 
weer meer dingen doen. 

Ik hoop dat u deze coronatijd 
goed doorkomt. Dat er weinig 
zieken in uw naaste omgeving 

zijn geweest en ook niet zullen 
komen. Dat we met elkaar de 
ruimte die we nu krijgen, goed 
gaan gebruiken. Want let goed 
op! We zijn er nog niet. Het virus 
is er nog steeds en het vaccin is 
er nog niet. Houd u daarom aan 
de voorschriften. Tegelijkertijd 
hoop ik dat we elkaar binnen-
kort weer zien en spreken!

Hartelijke groet, 
Trijn Jongman, 
contactwethouder

West en buurtwerkers 
op Facebook

Vanaf begin juni is de gemeen-
te bezig geweest om West beter 
toegankelijk te maken voor min-
dervaliden. Mensen met rolstoe-
len, scootmobielen en rollators of 
wijkbewoners die gewoon minder 
goed ter been zijn, komen als het 
goed is minder hindernissen tegen.

Samen met de Gehandicapten-
raad Steenwijkerland heeft de 
gemeente Steenwijk-West onder 
de loep genomen. En zijn diverse 
verbeterpunten ontdekt en deze 
zijn nu volgens de richtlijnen aan-
gepast. Met deze aanpassingen 
kunnen mindervaliden zich in de 
wijk makkelijker en daardoor ho-
pelijk ook prettiger verplaatsen.
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En dan is er een virus

Hou contact met de wijk via Facebook. Bij-
voorbeeld via WijkSteenwijkWest, de pa-
gina van de wijkvereniging. Maar ook de 
beide buurtwerkers Miranda en Wouter 
kunt u volgen. Zoek ze op en stuur ze een 
vriendschapsverzoek. Zoek naar Miranda 
sociaalwerkdekop en naar Wouter Sociaal 
Werk de Kop.

https://www.steenwijkwest.nl
https://www.facebook.com/WijkSteenwijkWest/
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Er	is	genoeg	te	doen!
Beste mensen, hier zijn we weer met een nieuwe Kijk op West. Het 
heeft even geduurd en de krant van maart is eind mei pas rondge-
bracht. Door corona waren we niet in staat om ze eerder rond te 
brengen.
Deze Kijk op West staat vol coronaverhalen, zoals al het nieuws 
daar vol mee zit. Iedereen vertelt hoe het ze vergaan is: kinderop-
vang, Wijkwerkplaats, contactwethouder, buurtwerkers en ook wij: 
de wijkvereniging.
Ondanks het coronavirus zijn de lopende projecten doorgegaan zo-
als Piet Speyk, de afbraak van de huizen aan één kant van de Acaci-
astraat in de Bloemenbuurt en de voorbereidingen voor het Blokje 
Om in de Kanaalstraat en de Parkstraat.
De Piet Heinstraat en de Van Speykstraat worden er steeds mooier 
op en het oude is al snel weer vergeten. Hoe het gaat met de plan-
nen van het speeltuintje leest u op pagina 3. Samen met omwonen-
den wordt besloten over de toestellen in het parkje, maar door de 
coronacrisis is het daar nog niet van gekomen. 
Verder is er niet zoveel te melden in deze toch moeilijke periode. 
Binnen het bestuur was het de afgelopen tijd ook rustig. De jaar-
vergadering en de Bloemetjesmarkt zijn door corona ook niet door-
gegaan; die stellen we uit tot 2021. Hopelijk kunnen we dan weer 
evenementen organiseren. 
Misschien wordt het een beetje vervelend, maar toch wil ik het nog 
even hebben over de zorg dat we met een nijpend tekort zitten bin-
nen het bestuur. Ouderen die al vele jaren als vrijwilliger in de wijk 
erop hebben zitten, houden er een keer mee op. Dat stokje moet 
doorgegeven worden aan een nieuwe generatie. Welke – jongere 
– wijkbewoners pakken dit stokje op? Bent u misschien net nieuw 
hier? Er is geen betere manier om de wijk te leren kennen dan actief 
te zijn binnen de wijkvereniging!
Concreet: er stoppen vier mensen binnen de wijkvereniging. Deze 
man/vrouwkracht hebben we echt nodig om bijvoorbeeld de Bloe-
metjesmarkt te organiseren, in de redactie van deze krant te zitten 
en mee te helpen met het Goed Idee, waardoor projecten in de wijk 
geld krijgen. Ook moeten we mensen hebben die willen meebeslis-
sen over hoe de wijk verder ontwikkeld wordt. De wijkvisie loopt 
goed (zie pagina 4), maar dat kan alleen als West ook goed verte-
genwoordigd wordt.
Dus wie zich geroepen voelt en een beetje tijd vrij kan maken… 
maak je nuttig en sluit je aan. Bel of mail me, mijn gegevens staan 
hieronder. Doe het meteen even!

Namens Wijkvereniging Steenwijk-West,
Adrie Berkenbosch
06 – 42 85 74 18, 0521 – 51 84 13, 
wijkverenigingsteenwijkwest@gmail.com

Van de 
wijkvereniging

Bijeenkomsten  
in De Korf mogelijk?
Ook De Korf moest in eerste in-
stantie dicht tot 1 september. 
Echter: er zijn vele aanvragen van 
bestuurders van verengingen om 
toch nog een vergadering te mo-
gen houden. Dat kan mét inacht-
neming van de RIVM-richtlijnen 

door met maximaal acht perso-
nen te vergaderen en zo ander-
halve meter afstand te kunnen 
houden. Misschien zonder cate-
ring? Of toch met?

Deze vragen neemt het bestuur 

van De Korf serieus. Vlak voor 
het verschijnen van deze Kijk op 
West hebben de bestuursleden 
een beslissing genomen over de 
mogelijkheden in ons prachtige 
wijkcentrum in de Zuidwester. 
Wilt u meer weten, stuur dan een 

mail naar Harm Holtjer via info@
dekorfsteenwijk.nl. 

Het bestuur hoopt sowieso na 1 
september alle huurders weer te 
zien, afhankelijk van de dan gel-
dende regels.

Veilig zwemmen in 
natuurwater 
Mondjesmaat	 gaan	 de	 zwem-
baden	 weer	 open,	 maar	 veel	
mensen	 zoeken	 verkoeling	 in	
natuurwater.	Tijdens het badsei-
zoen worden in Nederland de of-
ficieel aangewezen zwemplekken 
regelmatig onderzocht op ver-
ontreinigingen. De zwemlocaties 
worden minimaal één keer per 
maand onderzocht en de loca-
ties met een slechte(re) zwemwa-
terkwaliteit eens per twee weken. 

Het is aan te raden om alleen in 
die aangewezen zwemlocaties 
te zwemmen omdat daar de wa-
terkwaliteit en de veiligheid in de 
gaten worden gehouden. Weten 
waar die zijn? Een overzicht is te 
vinden op de website zwemwater.
nl. Als u daarop kijkt, blijkt dat de 
inwoners van Steenwijk dan een 
stukje moeten fietsen. De dichtst-
bijzijnde locaties zijn Camping De 
Hoogte in Eesveen of het Boven-
wijde bij Giethoorn. 

Vermijd	drukte,	geef	
elkaar	de	ruimte
Je mag alleen gebruik maken van 
zwemlocaties in de natuur (zoals 

recreatieplassen en meertjes) als 
je rekening houdt met de volgen-
de spelregels:
• Vermijd drukte.
• Houd anderhalve meter af-

stand, ook in het water. Geef el-
kaar de ruimte.

• Betaal contactloos, dus niet 
met contant geld.

• Blijf thuis als je verkoudheids-
klachten hebt, ook als het maar 
lichte klachten zijn.

• Volg de aanwijzingen op van 

personeel en toezichthouders.
• Houd er rekening mee dat de 

douches en toiletten bij zwem-
locaties gesloten zijn.

Blauwalg	komt	tot	bloei
Door de stijgende watertempera-
tuur in sloten, vijvers en plassen 
komt blauwalg tot bloei. Blauwalg 
kan gezondheidsklachten veroor-
zaken. Het waterschap raadt aan 
contact met dit water te vermij-
den. Ook voor huisdieren (zwem-

mende honden) kan blauwalg 
gevaarlijk zijn. Als er blauwalg is, 
staat dat met borden aangegeven. 
Ook staat dit op de site zwemwa-
ter.nl.

Ga voor meer informatie over vei-
lig zwemwater naar de website 
vrijsselland.nl of naar de website 
van de gemeente. Op de website 
zwemwater.nl vindt u ook meer 
informatie.

Overlast rond vijver
Wie wordt onze wijkfotograaf?
Ben	 je	 goed	 met	 een	 fototoe-
stel	of	is	fotograferen	je	hobby?	
Ken	 jij	 alle	 hoekjes	 van	 Steen-
wijk-West?	Wil	 je	 jouw	wijk	 op	
de	 hoogte	 houden	 via	 sociale	
media	 en	 deze	 krant?	 Wij	 –	 de	
redactie	 van	 de	 Kijk	 op	 West	
–	 zijn	 op	 zoek	 naar	 een	 heuse	
wijkfotograaf.

Er gebeurt altijd veel in West. 
Denk aan de veranderingen en 
verbouwingen in de wijk, in-
terviewfoto’s van bewoners en 
buurtwerkers, kiekjes van bijeen-
komsten en activiteiten, plaatjes 
van de Wijkwerkplaats, nieuwe 
huizen, enzovoort. Het mogen ge-
woon foto’s zijn die je met je tele-
foon maakt.

De redactie van de Kijk op West 
schrijft vaak over onderwerpen 
waar dan een actuele of toepas-
selijke foto nodig is. Dan is het 
handig om de fotograaf even te 
vragen. Ook kun je natuurlijk ge-
woon foto’s delen van onderwer-
pen die je zelf verzint.

Dus wil jij graag een steentje bij-
dragen aan je wijk door het uitoe-
fenen van je hobby? Meld je dan 

aan bij ondergetekende. Mijn ge-
gevens staan achterop deze krant.

Che Visscher, communicatie & 
redactielid

Dit	had	jouw	foto	kunnen	zijn…

Lina van Veen, coördinator Kernen en Wijken van de gemeente Steen-
wijkerland en Johan Rien Bijkerk, vertegenwoordiger van de wijk, in-
specteren de Ruxveense vijver die grenst aan Steenwijk-West. De 
aanleiding is helaas: overlast en rotzooi. Hou het netjes!
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Gooi doppen niet weg
KNGF-geleidehonden zijn nodig, onmisbaar bijvoorbeeld voor mensen 
met PTTS (posttraumatische stressstoornis) of voor blinden. Deze hon-
den hebben een goede opvoeding en – dure – opleiding nodig. Geluk-
kig zijn er mensen die zich daarvoor inzetten, zoals Rudolf Ruimveld. Hij 
spaart doppen en vertelt dat de opbrengst van één jaar in Noord-Ne-
derland alleen al bijna genoeg is om de 
opleiding van één hond te betalen.

Zet een doosje/blikje/bakje in uw 
keuken en verzamel al uw doppen, 
zowel die van plastic als van metaal. 
Lever die – metaal en plastic ge-
scheiden, schoon en droog – 
in op Brederostraat 9. Als 
er niemand thuis is, 
kunt u de doppen in 
een zak gewoon 
voor de deur 
leggen.

Van de 
buurtwerker(2)
Buurtwerkers	in	coronatijd
Op zondag 15 maart was er een persconferentie van Mark Rut-
te waarin ons verteld werd dat iedereen zoveel mogelijk moest 
gaan thuiswerken, en dat verder alle openbare voorzieningen van-
af 18.00 uur gesloten dienden te worden. Ook wij als Sociaal Werk 
De Kop konden helaas niet anders dan de maatregelen opvolgen 
en dus zoveel mogelijk thuiswerken. Daarbij was het wel zo dat 
sociaal werk tot een cruciaal beroep gerekend werd, en dat het 
voor ons wel mogelijk was om in specifieke gevallen wel in actie 
te komen.

Met een minimale bezetting op kantoor en een goede telefoni-
sche bereikbaarheid hebben wij geprobeerd ons werk zo goed 
mogelijk uit te voeren. Zoals u misschien hebt gemerkt, hebben 
wij hierin opgetrokken met de wijkagenten Geert Kremer en Wil-
leke ten Bloemendaal. Met beiden hebben wij door de wijk gelo-
pen en hebben wij verschillende wijkbewoners gesproken en hen 
kunnen helpen wanneer dit nodig was.

Wat wij zagen waren prachtige initiatieven van bewoners om el-
kaar en de kwetsbare wijkgenoten te helpen! Hierin hebben wij 
als Sociaal Werk De Kop eigenlijk heel weinig hoeven doen, om-
dat dit soort acties geheel uit eigen beweging gedaan werden! Het 
enige wat we soms deden, was verbindingen leggen tussen buurt-
bewoners en organisaties. Verder hebben wij contact gehad met 
de mensen van de wijkvereniging en de Wijkwerkplaats. Het heeft 
ons vooral geleerd dat jullie als inwoners van Steenwijk-West 
goed op elkaar passen en helpen waar nodig. Dit verdient een dik 
compliment aan jullie!

1,5	meter	buurtwerk
Gelukkig mogen wij weer wat meer de straat op en u zult ons de 
komende weken dan ook meer gaan zien. Uiteraard volgen wij 
hier de richtlijnen van het RIVM. Het coronavirus gooit ook roet in 
het eten voor Kopje Koffie West. Hoewel… niet helemaal, want we 
gaan op woensdag 1 juli en woensdag 5 augustus gewoon buiten 
zitten, voor De Korf! Hopelijk starten wij woensdag 2 september 
weer met een echt Kopje Koffie West, gewoon gezellig binnen in 
De Korf. 

In de vorige editie van de wijkkrant gaven wij al aan graag kennis 
met u te willen maken via gesprekken op straat. Dit zou eerder 
starten, maar door corona moest dit uitgesteld worden. Zodra het 
weer kan en mag, zullen wij u hierover informeren. 

Mocht u in de tussentijd een vraag hebben of heeft u ergens hulp 
bij nodig? Neem dan contact met ons op! Dit kan door te bellen of 
mailen met Wouter Bierens of Miranda Tamminga of Paula Bierma. 
Onze gegevens staan achterop deze krant.

Wouter Bierens, buurtwerker Sociaal Werk De Kop

Wijkvisie: goed, maar kan 
hier en daar beter
Het	 is	 al	 even	 geleden	 dat	 wij	
(Inez	Konterman,	Nienke	Pas	en	
Aron	Janssen)	ons	hebben	voor-
gesteld	 als	 de	 studenten	 So-
cial	 Work	 aan	 de	 Hogeschool	
VIAA	 die	 onderzoek	 doen	 naar	
de	 wijkvisie.	 Inmiddels	 kunnen	
wij	 de	 onderzoekresultaten	 de-
len.	Voor	we	dat	doen	willen	we	
nog	wel	 iedereen	bedanken	die	
heeft	 meegewerkt	 aan	 ons	 on-
derzoek,	bij	dezen!

De wijkvisie is een groot project 
met als doel dat de bewoner be-
trokken wordt in het vormgeven 
van de nieuwe wijk. Goede com-
municatie is dan natuurlijk be-
langrijk. Wij hebben daarom met 
name gekeken naar hoe deze 
communicatie eruit ziet en wat er 
beter kan.

Genoeg	inspraak
Allereerst trokken wij de con-
clusie dat het wijkproject rela-
tief goed loopt. Er zijn natuurlijk 
altijd punten die beter kunnen, 
maar vergeleken met andere pro-
jecten in Nederland zijn er veel 
mogelijkheden om als inwoner 
inspraak te hebben en actief mee 
te doen bij het vormgeven van de 
wijk. Wij concluderen: dit kan niet 
beter; nóg meer meedoen van be-
woners geeft meer nadelen dan 
voordelen. Ook bewoners geven 

aan dat ze geen behoefte hebben 
om nóg meer mee te denken en 
–doen.

Vrijheid	en	regels
Een van de dingen die uit ons on-
derzoek is gekomen is dat de ge-
meente en Woonconcept in hun 
vrijheid beperkt worden door 
regelgeving, bijvoorbeeld in de 

bouw. Dit maakt dat het soms 
moeilijker is om wijkbewoners 
mee te laten denken met plan-
nen, omdat er niet altijd een 
keuze is. Terwijl het toch de be-
doeling van de wijkvisie is om sa-
men de wijk te maken. Gemeente 
en Woonconcept zijn zo creatief 
mogelijk om toch de bewoners 

zoveel mogelijk aan het proces 
mee te laten doen.

Bij	wie	moet	ik	zijn?
Verder hebben wij gehoord uit de 
enquête dat men tevreden is over 
de mate van samenwerking, maar 
dat de gemiddelde wijkbewoner 
graag beter wil weten waar hij/zij 
aan toe is. Ook is naar voren geko-

men dat het niet altijd duidelijk is 
waar men met vragen naartoe kan 
gaan. Men heeft soms het idee 
van het kastje naar de muur ge-
stuurd te worden.

Nieuws?	Geen	nieuws?	
Slecht	nieuws?
Onze belangrijkste aanbeveling 

is om meer duidelijkheid te cre-
eren. Als er in een project even 
niets te melden is, meld dat dan; 
geen nieuws is ook nieuws. Of er 
is vertraging door regels en pro-
cedures, van die dingen waar je 
de bewoners niet mee lastig wil 
vallen… Onze aanbeveling: ver-
tel dat ook: slecht nieuws is soms 
ook goed om te horen, dan weet 
men in ieder geval waar men aan 
toe is. Ook moet duidelijker wor-
den waar men met vragen naar-
toe kan. Wij zien hierin een mooie 
rol voor de wijkvereniging liggen. 

Kijk	op	West:	goed	
gelezen
Het belangrijkste communicatie-
middel dat naar voren kwam is 
de Kijk op West. Bijna iedereen 
gaf aan deze krant te lezen. Een 
mooie bevestiging voor de men-
sen die energie stoppen in deze 
krant!

Dit is even een korte samenvat-
ting van ons tachtig pagina’s lan-
ge onderzoek. We hebben de 
belangrijkste punten voor jul-
lie eruit gehaald. We hopen dat 
ons onderzoek bijdraagt aan de 
wijkvisie!

Vriendelijke groet,
Nienke, Aron & Inez

Vrijwilligers Present om u te helpen
Eind	 februari	 is	 een	 samenwerkingsovereenkomst	 getekend	 door	
Henk	 Boxum,	 voorzitter	 van	 Stichting	 Present	 Steenwijkerland	 en	
Hans	Hanema,	 bewonersconsulent	 bij	Woonconcept.	Ook	 in	 de	 ko-
mende	jaren	werken	zij	samen	om	mensen	te	helpen	die	dat	nodig	
hebben	bij	praktische	klussen.	

Stichting Present Steenwijker-
land slaat een brug tussen men-
sen die hulp willen bieden en 
mensen die daarmee geholpen 
kunnen worden. Henk Boxum: 
”We helpen bijvoorbeeld men-
sen die echt even flink hun zol-
der moeten opruimen, maar dat 
zelf niet kunnen en ook geen 
sociaal vangnet hebben. Zo’n 
hulpvraag komt dan via de pro-
fessionele zorg bij ons binnen. 
Present verbindt dan de vrijwil-
ligers en die hulpvraag. Ze doen 
dat zo’n 100 keer in een jaar! 
En er zijn heel veel mensen die 
graag de handen uit de mouwen 
steken om te helpen.”

Om	elkaar	te	helpen
Hans Hanema van Woonconcept 
benadrukt dat in Steenwijk-West 
ook de Wijkwerkplaats dit soort 
klussen doet. “Het is ontzettend 
fijn dat er organisaties als de 
Wijkwerkplaats en Stichting Pre-
sent bestaan. En dat er mensen 
zijn die zich belangeloos willen 
inzetten om anderen verder te 
helpen. Soms heeft een bewo-
ner hulp nodig bijvoorbeeld in de 
tuin, bij een verhuizing of met de 
computer of instellen van de tele-
visie. Dat soort zaken kunnen zo 
opgelost worden.”

Vrijwilligers	welkom
Heeft u een vraag of een klus, 

meld dit dan bij de buurtwerkers 
of bij Woonconcept. Wilt u als 
vrijwilliger iets doen, dan kunt u 
zich aanmelden op de website 
stichtingpresent.nl/steenwijker-
land. De voorzitter besluit: “Door 
de samenwerking van Present 
met Woonconcept kunnen veel 

mensen helpen en geholpen wor-
den, dat is een goede zaak.”

Op pagina 6 staat een verhaal 
over een activiteit van Present.

Henk Boxum (links) en Hans Hanema schudden elkaar 
de hand – dat kon nog eind februari.
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Het	nieuwe	nu!
De Wijkwerkplaats heeft ten tijde van het heersende coronavirus de 
deuren tijdelijk gesloten gehad maar heeft niet stil gezeten. Zoals 
bij elk bedrijf gaat gezondheid voor alles en hebben wij de richtlij-
nen van het RIVM en de gemeente strikt opgevolgd. 

Heel vervelend allemaal: wijkbewoners met een hulpvraag die voor 
een dichte deur staan waar een briefje zat opgeplakt dat wij alleen 
per mail en telefonisch bereikbaar zijn. En als ze ons dan bereikten, 
moesten we mededelen dat wij eigenlijk niets doen op dat moment. 
Niet helemaal waar natuurlijk, de prullenbakken in het bospark rond 
de Ruxveense vijver en op alle andere groene plekken in West wer-
den trouw twee tot drie keer in de week geleegd. Het park en de 
wijk werd door Emile nog ontdaan van zwerfvuil en de meldingen 
van dumpingen werden ook opgeruimd.

We werken weer
Gelukkig kunnen wij u meedelen dat de Wijkwerkplaats per maan-
dag 8 juni weer operationeel is. Alleen wel in het nieuwe nu. Dit 
betekent onder andere dat u maar twee medewerkers in de bus ziet 
rijden waarvan er één rechts achterin zit. Dat er met gepaste ander-
halve meter afstand gewerkt wordt in de werkplaats. En meer van dit 
soort duidelijke regels. Dat is het nieuwe nu en daar zullen ook wij 
het mee moeten doen. 

Creatief
Dit beperkt ons in de vele werkzaamheden die wij altijd gewend 
waren om te doen. Maar aan de andere kant word je er wel creatief 
van en besef je dat wat je eerst normaal vond nu niet meer normaal 
is. Iemand een hand geven of even aanraken is er niet meer bij. Ge-
lukkig ben ik en mijn naasten in werk en privé allemaal coronavrij. 

… word ik blij van!
In West vervullen wij van de Wijkwerkplaats ook een sociale func-
tie. Hulp bij het invullen van formulieren of het voorlezen van brie-
ven in begrijpelijke taal. Even bijpraten en kop koffie doen. Wat ook 
heel sociaal is dat een nieuwe vrijwilliger zich heeft gemeld die een 
gedeelte van de moestuin bijhoudt. En daar word ik blij van, ook in 
het nieuwe nu!

Barry Bakker, Wijkwerkplaats

Van de 
wijkwerkplaats

Een	goede	buur	is	beter	dan	een	
verre	vriend.	Een	veel	gehoorde	
uitspraak.	Door	 de	maatregelen	
vanwege	 corona	 zijn	 veel	 men-
sen	meer	 thuis	 dan	 normaal.	 Er	
kunnen	daardoor	extra	irritaties	
tussen	buren	ontstaan.

Muziek te hard, rotzooi in de tuin, 
te hoge heg… er zijn veel verschil-
lende oorzaken voor een con-
flict met je buren. Voor elke ruzie 
geldt: voorkomen is beter dan 
genezen. Normaal gesproken ad-
viseert Buurtbemiddeling Steen-
wijkerland om ergernissen zo 
snel mogelijk te bespreken, maar 
aanbellen bij de buren is gezien 
de richtlijnen van het RIVM mis-
schien geen verstandige optie. 

Wat nu? Buurtbemiddeling 
Steenwijkerland geeft graag een 
aantal tips.

Tip	1.	Wacht	af
Wie dicht op andere mensen 
woont, bijvoorbeeld in een flat-
gebouw of rijtjeshuis, zal een 
zekere mate van leefgeluiden ac-
cepteren. Uit onderzoek blijkt dat 
mensen na zo’n twintig minuten 
gewend raken aan geluiden tot en 
met 65 decibel (pratende mensen 
of achtergrondmuziek). Wacht bij 
geluidsoverlast dus eerst even af. 
Vind je het na een half uur nóg 
vervelend? Dan is de kans groot 
dat het geluid niet zal wennen. Je 
kunt besluiten voor deze keer je 
ogen of oren te sluiten, omdat je 

eigenlijk nooit ‘gedoe’ hebt met 
de buren. 

Tip	2.	Scherm	je	af
Ervaar je burenoverlast van leef-
geluiden die moeilijk te voorko-
men zijn? Bijvoorbeeld praten, 
lopen of spelende kinderen? Pro-
beer jezelf dan af te schermen. Ga 
een wandelingetje maken als de 
buurkinderen op de trampoline 
springen en veel geluid maken of 
zet je eigen radio aan, eventueel 
via de koptelefoon, als je er last 
van hebt dat je de buren hoort lo-
pen of praten. De buren doen het 
niet expres.

Tip	3.	Niet	slim:	koekje	
van	eigen	deeg
Houdt de overlast aan? Dan is het 
verleidelijk de buren een koek-
je van eigen deeg te geven. Even 
bonken met de bezem tegen het 
plafond of het geluid van je eigen 
radio op maximaal zetten. Dat is 
geen goed idee. Je kiest dan de 
aanval. Dit zal er in veel geval-
len voor zorgen dat de buren in 
de tegenaanval gaan. Ze zetten 
de muziek nóg harder en dan ben 
je verder van huis. Wacht daarom 
niet te lang om contact met je bu-
ren op te nemen en doe dit als je 
zelf rustig bent. Wees vriendelijk, 
dan is de kans veel groter dat je 
buren meewerken. 

Tip	4.	Brief	in	de	
brievenbus	doen
Persoonlijk contact is wat buurt-

bemiddelaars vaak adviseren om 
samen tot een oplossing te ko-
men. In deze coronatijden is het 
wellicht niet wenselijk of moge-
lijk om volgens de richtlijnen van 
het RIVM een gesprek aan te gaan. 
Je kunt daarom besluiten om een 
brief in de bus te doen. Let daar-
bij op de toon en manier waarop 
je iets schrijft. Het kan zijn dat je 
buren zich niet bewust zijn van 
de overlast die ze bezorgen. Maak 
geen verwijten, maar schrijf bij-
voorbeeld waar je behoefte aan 
hebt en hou het zoveel mogelijk 
bij de actuele feiten. Noem voor-
al ook de gevolgen die de situatie 
voor jou heeft. Door te vertellen 
wat er zo lastig is, kunnen de bu-
ren je beter begrijpen. Dat maakt 
de kans groter dat ze willen mee-
denken in oplossingen.

Tip	5.	Bel	
Buurtbemiddeling
Bij Buurtbemiddeling treden ge-
trainde vrijwilligers op als bemid-
delaar tussen buren om zo samen 
tot een oplossing te komen. In 

ongeveer tweederde van de bu-
renkwesties kan bemiddeling een 
positieve bijdrage leveren aan 
de situatie en wordt erger voor-
komen. Vanwege het coronavirus 
kunnen bemiddelaars nu niet bij 
u en uw buren langskomen. Wel 
zijn zij telefonisch bereikbaar. Ze 
kunnen bespreken wat in uw si-
tuatie helpend kan zijn. Buurtbe-
middeling kan u tips geven hoe 
u het beste met de situatie kunt 
omgaan. Ze bieden een luiste-
rend oor. Dat lucht vaak al op. De 
buurtbemiddelaars zijn er voor u, 
ook in deze rare tijden!

Meer	informatie	of	
contact?
Buurtbemiddeling Steenwijker-
land is bereikbaar via 0521 – 745 
080 en buurtbemiddeling@so-
ciaalwerkdekop.nl. Meer infor-
matie staat ook op de website 
sociaalwerkdekop.nl. Voor nog 
meer nuttige informatie over dit 
onderwerp, kunt u kijken op de 
site problemenmetjeburen.nl. 

Buurtbemiddeling 
in coronatijd

Melding doen. 
Wat? Waar? Hoe?
Een losse stoeptegel, een winkel-
wagen in de bosjes, een kapotte 
straatlantaarn, een klusje, over-
last van buren, een tak van een 
boom die gevaarlijk op afbreken 
staat, geparkeerde auto’s die in 
de weg staan, rommel in het  ach-
terpad… Waar kun je terecht met 
zo’n vraag, klacht of melding? Een 
overzicht.

Openbare	ruimte
Met uw vraag, klacht of melding 
kunt u terecht bij de gemeente. Klik 
op de homepage van steenwijker-
land.nl op de knop ‘iets melden’. 

Ook kunt u bellen: 14 0521 of mai-
len: info@steenwijkerland.nl.

Huurwoning
Huurders kunnen met een vraag, 
klacht of melding terecht bij 
Woonconcept. Op de homepage 
van woonconcept.nl via de knop 
‘reparatie melden’. Bel als het 
dringend is naar 088 – 61 62 000.

Burenoverlast
Als u en uw buren huurder zijn 
kunt u bij Woonconcept terecht. 
Als u een koopwoning heeft moet 
u bij de politie zijn. Zowel huurders 

als eigenaren kunnen ook aanklop-
pen bij Sociaal Werk De Kop via de 
site sociaalwerkdekop.nl.  

Klusjes
Voor klusjes in of om het huis die 
u zelf niet kunt doen, kunt u te-
recht bij de Wijkwerkplaats. Alle 
informatie staat op de website 
wijkwerkplaatswest,nl, bellen kan 
ook: 06 – 419 50 821. 

Straatverlichting
Een kapotte straatlantaarn kunt 
u melden via steenwijkerland.nl, 
klik op de knop ‘iets melden’.

steenwijkerland.nl woonconcept.nl steenwijkerland.nl

wijkwerkplaatswest.nl

Moestuinen zitten bomvol
Bewoner Jethro en andere omwo-
nenden hebben het momenteel 
gezellig druk met het oogsten 

van rabarber uit de Wijkmoestuin 
bij De Kleine Kamp. Helaas is de 
moestuin bij De Slinger gesloten 

vanwege de strenge coronaregels 
in de zorg.

Zie je de vuilniszak aan 
het hek? Kinderen ruimen 

zelf hun afval op bij de 
skatebaan.

De jeugd van tegenwoordig
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Van de 
kinderopvang
Gekke	tijd
En opeens was daar corona. En mochten alleen nog de kinderen 
komen waarvan de ouders een vitaal beroep hadden. Of wanneer 
er voor een kind noodopvang nodig was. Wat een gekke tijd voor 
ons als pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Onwerke-
lijk, zo’n onzichtbare vijand. Als het voor ons al niet te bevatten is, 
hoe zal dat dan voor de kinderen zijn?

Opeens mochten er ook kinderen niet meer komen spelen… en 
wij misten ze vreselijk! Om toch contact te blijven houden, heb-
ben we kaartjes verstuurd, gebeld en Moederdagpakketjes rond-
gebracht. Zo bleven we in contact met de kinderen. Bedankt voor 
jullie lieve reacties!

Voor de kinderen die op de opvang mochten komen was het ook 
wel raar. Waar waren de andere kinderen nu gebleven? We heb-
ben het normale ritme aangehouden en hebben de kinderen extra 
aandacht gegeven. Quality time!

Wij waren erg blij dat alle kinderen vanaf 11 mei weer mochten 
komen en het weer ‘normaal’ leek. Echt superfijn om alle kinde-
ren en ouders weer te mogen verwelkomen. Wat hebben we ze 
gemist! 

Een lieve groet van het Team Zuidwestervilla 
Speel@Home Kinderopvang

Honderd leerlingen op 
Samensprong
De	 leerlingen	 en	 leerkrachten	
van	 obs	 De	 Samensprong	 vier-
den	 half	 juni	 een	 feestje.	 Toen	
werd	 namelijk	 de	 100e	 leerling	
verwelkomd.	Dit	was	de	4-jarige	
Levi	Klaver	die	in	de	kleuterklas	
mocht	 beginnen.	 Voor	 iedere	

leerling	 was	 er	 een	 kleine	 ver-
rassing	 om	 dit	 heuglijke	 feit	 te	
vieren.

Toen de Samensprong in 2013 in 
de Zuidwester begon, waren er 56 
leerlingen. Sindsdien is het aantal 

alleen maar gegroeid. Elly Fokker, 
de directeur, is trots: “Dit komt 
door transparant te zijn en goed 
samen te werken in de driehoek 
ouders, leerling en school. Want 
de leuze op de Samensprong is: 
‘leren doen we samen en samen 

staan we sterk.’ Dat we dan nu 
onze honderdste leerling mogen 
ontvangen is een teken dat onze 
manier van werken gewaardeerd 
wordt en dat er vertrouwen is in 
de school.”

Poppenserie Droedels van 
juffen hit op YouTube
De	 juffen	 Gretha	 Otter,	 Lisette	
de	Coo	en	Marga	Lenis	van	de	Sa-
mensprong,	 hebben	 de	 afgelo-
pen	periode	van	thuisonderwijs	
op	 een	 wel	 heel	 leuke	 manier	
ingericht.	

De drie juffen vonden pakketjes 
met werkbladen niet echt passen 
bij kleuters, dus al snel ontstond 
het idee om met de handpop-
pen die Gretha altijd voor haar 
thema’s maakt een poppenserie 
op YouTube te maken. Verhalen 
werden geschreven en scripts ge-
maakt. Het klaslokaal werd omge-
bouwd tot een heuse studio met 
een green screen. Het opnemen 
kon beginnen. Na het filmen mon-
teerden de juffen alles zelf waar-
na de afleveringen op YouTube 
gezet werden.

Sabio	en	Kakeltje
Met Sabio de Buidelmuis en Ka-
keltje Kip in de hoofdrollen wer-
den thema-afleveringen gemaakt 
waarin kleuterdoelen waren ver-
werkt. Zo kreeg iedere aflevering 
een leerzaam karakter. Er ont-
stonden vaste rubrieken zoals 
‘de quiz’ met testjes van aap Ja-
pie. Met de stuntelige professor 
Proef kregen de kinderen leuke 
proefjes voorgeschoteld die ze 
thuis ook konden doen. Ook kre-
gen de kinderen opdrachten, bij-
voorbeeld om een kippenhok te 
bouwen voor Kakeltje. Ook de 
bestaande werkbladen betrokken 
de makers erbij. 

In	English:	Rosy
Lisette doet in deze kleutergroep 
haar eindstage en schrift haar 

scriptie over Engels bij kleuters. Ze 
besloot om ook een Engelse vari-
ant op Droedels te maken. Speci-
aal daarvoor creëerde Gretha een 
nieuw karakter: Rosy. De Engelsta-
lige afleveringen borduurden voort 
op eerdere Nederlandstalige. 

Groot	succes
De eerste aflevering van Droedels 
was zo’n succes dat er besloten 
is om ze niet alleen beschikbaar 
te stellen voor de kinderen van 
de Samensprong, maar voor alle 
scholen binnen Stichting Op 
Kop. Daarnaast worden de film-
pjes massaal gedeeld en genie-
ten er steeds meer kinderen van 
de avonturen van Sabio en zijn 
vriendjes. Bent u nieuwsgierig? 
Zoek op YouTube naar ‘Droedels’.

Ouderen krijgen aandacht

‘Ik zie jou’
De	 scholen	 zijn	 langzamerhand	
weer	opgestart,	en	steeds	meer	
zaken	uit	het	normale	leven	‘mo-
gen’	weer.	 Toch	 is	 het	 nog	 lang	
niet	zo	als	het	een	aantal	maan-
den	 geleden	 was.	 Vooral	 voor	
ouderen;	als	risicogroep	moeten	
ze	extra	alert	zijn	waar	het	gaat	
om	dingen	buiten	de	deur,	en	fa-
milie	en	bekenden	kunnen	lang	
niet	allemaal	langskomen.

De Wegwijzer wilde samen met 
Stichting Present iets doen voor 
ouderen in de buurt. De kinderen 
van de school hebben iets moois 
gemaakt, wat in ‘Ik zie jou’-tassen 
is uitgedeeld bij verzorgingscentra 
en zelfstandig wonende ouderen. 

“Zo hebben we met de kinderen 
stilgestaan bij de gevolgen van 
de coronacrisis voor anderen. De 
jongelui kunnen namelijk snel het 
idee krijgen dat alles weer nor-
maal is nu de scholen weer open 
zijn. Door deze samenwerking met 
Stichting Present, kunnen we de 
kinderen ook laten zien wat bui-
ten de schoolmuren gebeurt”, al-
dus Martijn van Heerde, directeur 
van obs De Wegwijzer.

Niet	vergeten
Het idee van de ‘Ik zie jou’-tas-
sen komt van Stichting Present. 
Marieke Weijdema, coördinator 
bij Present, vertelt: “In het be-

gin van de lockdown was er veel 
aandacht voor mensen die alleen 
thuis zitten. Nu het gewone leven 
langzaam weer wordt opgepakt, 
kunnen we gemakkelijk verge-
ten dat dit niet voor iedereen zo 
is. Daarom delen we de tassen uit 
om aan mensen die veel thuis zit-
ten te laten weten dat we ze niet 
vergeten zijn. Wij zien ze.”

Betrokken
De Wegwijzer doet jaarlijks ver-
schillende activiteiten voor kwets-

baardere mensen in de buurt. “We 
willen als school ook van beteke-
nis zijn voor de mensen om ons 
heen. We hebben een plek in de 
maatschappij en moeten onze 
leerlingen ook voorbereiden op 
het leven in de maatschappij. 
Het omzien naar anderen is daar-
in voor ons heel belangrijk”, legt 
Martijn uit. “Een deel van de ac-
tiviteiten konden door de maatre-
gelen van het RIVM niet doorgaan. 
Erg fijn om via deze actie toch iets 
te kunnen doen voor anderen.”

Nieuw in West: 
huiszwaluwentillen
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EEN EEUW 
RODE DORP
De geschiedenis van het Rode 
Dorp werd de afgelopen paar 
jaar op deze plek beschreven. 
Klaas Prins heeft op die manier 
een leuke bijdrage geleverd aan 
de Kijk op West. Een bewoner 
van West heeft de gehele tekst 
bij de redactie opgevraagd, dus 
die heeft thuis wat leesplezier. 
Wilt u de tekst ook ontvangen? 
Mail dan naar kijkopwest@
gmail.com.

Wilt u hier een andere column 
schrijven? Grijp dan uw kans 
om eenmalig of regelmatig de 
pen ter hand te nemen en op 
te schrijven wat u beweegt in 
West. Het moet uiteraard wel 
met de buurt te maken hebben.

Nieuw in West: huiszwaluwentillen
Weleens	 van	 een	 duiventil	 ge-
hoord?	 Zoiets	 is	 er	 ook	 voor	
huiszwaluwen:	 een	 huiszwa-
luwentil.	 Er	 komen	 er	 twee	 te	
staan	 in	 West.	 Op	 het	 grasveld	
tussen	 de	Verlaatseweg,	 de	Ad-
miraal	 de	 Ruyterstraat	 en	 de	
Brederostraat	 gaat	 Wooncon-
cept	 twee	 huiszwaluwentillen	
plaatsen.

Aan de Parkstraat nestelen huis-
zwaluwen, de grootste kolonie 
van Steenwijk zelfs! Vanwege de 
sloop en nieuwbouw daar, heb-
ben de zwaluwen een nieuwe 
nestplaats nodig in de directe 

omgeving. Een zwaluwentil be-
staat uit een dak op een paal van 
vijf meter hoog. Onder het dak zit-
ten overstekken waaronder nes-
ten komen. Onder de til komt een 
bosje met meidoorn, sleedoorn 
en Gelderse roos. Dit bosje zorgt 
ervoor dat mensen niet te dicht-
bij kunnen komen en de huiszwa-
luwen rustig kunnen broeden. In 
de provincie Overijssel zijn hun 
nesten streng beschermd.

Mens	is	verantwoordelijk
De huiszwaluw bouwt van natu-
re een komvormig nest van klei, 
leem of lemig zand tegen rots-

wanden. In Nederland hebben 
die niet, maar de zwaluw is ook 
tevreden met huizen van bak-
steen en beton. Menselijke be-
bouwing dus, en daarom is de 
mens verantwoordelijk voor vol-
doende nestplaatsen. In Neder-
land staan inmiddels meer dan 
tweehonderd zwaluwentillen.

Muggenvangers
Huiszwaluwen zijn lange-af-
standstrekkers die helemaal naar 
tropisch en zuidelijk Afrika vlie-
gen om te overwinteren. Het vo-
geltje broedt in groepen en heeft 
één of twee legsels met meestal 

vier eieren. De eieren worden on-
geveer twee weken bebroed door 
het mannetje en het vrouwtje. De 
jongen zitten ongeveer vier we-
ken in het nest. Je kunt ze vaak 
goed in de kleine nestopening 
zien zitten, bedelend om voed-
sel. Huiszwaluwen eten enorme 
hoeveelheden muggen en ande-
re vliegende insecten, die ze in 
volle vlucht vangen.

Meer	weten?
Nog meer informatie over de 
huiszwaluw staat op de website 
vogelbescherming.nl.

Van de 
redactie
Een	eend	is	ook	iemand	z’n	moeder
Wees altijd lief voor een eend, want een eend is ook iemand z’n moe-
der.’ Dit rare – maar ware – tekstje kwam uit een kampliedje dat ik 
vroeger veel zong. Inmiddels ben ik iemand z’n vader, en ik weet 
hoe het voelt als iemand gemeen is tegen een van mijn kinderen. 

Hier moest ik aan denken toen ik een verschrikkelijk bericht las in 
de Steenwijker Courant. In Rams Woerthe waren ganzen en een-
den mishandeld. Bovendien blijken drugshandel, vernielingen en 
rotzooi maken schering en inslag.

Bent u iemand z’n moeder? Hoort u weleens wat via uw kinderen, 
die misschien ook wel chillen in het park? Bent u iemand z’n va-
der die denkt: wat ik of mijn kind weet, dat moet de politie weten. 
Want ónze moeders of vaders op hún beurt willen graag het park 
gebruiken waarvoor het bedoeld is: rustig wandelend genieten 
van de planten en de bomen en de beestjes. 

Jeroen Tollenaar, eindredacteur Kijk op West

Actie met basisschoolleerlingen

Lieve brieven in 
coronatijd 
Cliënten van Buurtzorg zijn veel-
al oudere mensen die tot de co-
ronarisicogroep behoren. Om ze 
een hart onder de riem te steken, 
heeft Buurtzorg Steenwijk een ac-

tie georganiseerd. Leerlingen van 
‘t Ravelijn hebben brieven ge-
schreven en tekeningen gemaakt 
voor ouderen. Deze hebben de 
medewerkers van Buurtzorg bij 

hun cliënten 
a f g e l e v e r d . 
Ook zat er een 
lege kaart bij, 
zodat de cliën-
ten een kaart 
terug konden 
sturen.

Waarom dit project? “Help el-
kaar een beetje, we zijn met 17 
miljoen mensen en we kunnen 
dit alleen maar SAMEN doen”, 
zei premier Rutte. Kinderen en 
kwetsbare (oudere) mensen wil-
len graag actief meehelpen. Dit 
project biedt een handreiking 
waardoor zij elkaar kunnen leren 
kennen, ervaringen kunnen delen 
en zo ‘op verhaal’ kunnen komen 
bij elkaar. 

Vleermuizen: muggenvangers eerste klas
Vlugge	 fladderaars	 met	 een	
slechte	reputatie,	dat	zijn	vleer-
muizen.	 We	 merken	 nauwelijks	
dat	ze	er	zijn,	maar	toch	zijn	veel	
mensen	een	beetje	bang	van	ze.	
Die	 slechte	 naam	 is	 onterecht.	
Het	 zijn	 boeiende	 en	 heel	 so-
ciale	 dieren.	 En	 ook	 nog	 eens	
eersteklasmuggenvangers!	

Vleermuizen zijn niet gevaarlijk 
voor ons, tenzij ze worden gevan-
gen. Dat vinden ze natuurlijk niet 
prettig en dan kunnen ze bijten. 
Bang voor ziektes die vleermui-
zen zouden overdragen, hoef je in 
Nederland niet te zijn. Dit is uit-
gebreid onderzocht. Héél soms 
heeft een dode vleermuis het ra-
biësvirus; raak deze dan voor de 
zekerheid maar niet met blote 
handen aan.

Overal	thuis	in	West
Vleermuizen wonen vaak onge-
merkt in de spouwmuur of on-
der het dak. Grote kans dat ook 
uw woning gebruikt wordt als 
verblijfplaats en dat u daar niets 
van merkt. In West leven voor-
al dwergvleermuizen, laatvlie-
gers en de rosse vleermuizen. Die 
laatsten zijn bijzonder, omdat ze 
normaal in bomen wonen, maar 
in deze wijk geven ze vooral de 
voorkeur aan huizen. Vleermui-
zen hebben vaak een netwerk 
van verblijfplaatsen. Deze zijn 
beschermd.

Lente	en	winter	
Mannetjes versieren de vrouwtjes 
met geluiden die mensen alleen 
met speciale apparatuur kunnen 
horen. Dan lijkt het net op gezang 

van vogels. De vrouwtjes broeden 
in kolonies, zodat de jongen el-
kaar goed warm kunnen houden. 
Een moeder krijgt één jong dat na 
drie weken borstvoeding uitvliegt 
en zelf insecten gaat vangen. 
Na de paartijd gaan vleermui-
zen in winterslaap. Ze overwin-
teren vooral in kelders, hoge 
gebouwen, kerktorens en bun-
kers. Sommige soorten trekken 
naar warmere oorden.

Zien	met	je	oren
Vleermuizen kunnen wel wat 
zien, maar jagen met behulp van 
een echo. Ze stoten geluiden uit 
en aan de echo kunnen ze horen 
of het een muur is, tak of lekker 
hapje: een mug. Dat werkt geluk-
kig goed, want per nacht moe-
ten vleermuizen tot wel de helft 

van hun lichaamsgewicht aan in-
secten eten. Op het menu staan 
muggen, vliegen, nachtvlinders 
en kevers, per nacht 300 tot wel 
1000 stuks!

Geen	last
Bang zijn voor vleermuizen, dat 
hoeft dus niet. Ze kunnen uitste-
kend ‘zien’ met hun oren en vlie-
gen u niet in de haren. Ze eten 
veel vervelende muggen en ze 
veroorzaken geen stankoverlast. 
Hun poepjes zijn droog en val-
len na een tijdje uit elkaar. De 
vleermuizen gebruiken alleen 
bestaande openingen en kna-
gen niets kapot. De geluiden die 
ze maken zijn vaak niet hoor-
baar. Eigenlijk zijn het dus ideale 
wijkbewoners! 

Een juf van ’t Ravelijn overhandigt de kaarten aan 
Marina Weijdema, verpleegkundige bij buurtzorg 
Steenwijk. Mascotte Ravi bekijkt het allemaal goed.

Dwergvleermuizen. Foto: Evert-Jan Slot

Even voorstellen: Marleen Stam

Nieuwe wijkver
pleegkundige ZONL 
Mijn naam is Marleen Stam en 
sinds februari werk ik als wijkver-
pleegkundige in wijkteam Steen-
wijk-West. Graag stel ik mij even 
aan u voor. Ik woon samen met 
mijn bijna-man in Sint-Janskloos-
ter. Ik werk ruim zeven jaar bij 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land 
(ZONL).

Hiervoor heb ik onder andere in 
het ziekenhuis en de revalidatie 
gewerkt. Maar mijn hart ligt echt 
bij de thuiszorg. Het is mooi om 
gast te mogen zijn bij de cliënt. 
Het mooie is dat ik de mensen in 
hun eigen vertrouwde woonom-
geving vrij snel leer kennen. Zo 
kan ik zorg bieden, die precies bij 
de mensen past. Betrokken zorg 
staat bij ons voorop. 

Ik heb ontdekt dat West een gast-
vrije en vriendelijke wijk is. Ijs en 
corona dienende, hoop ik gauw 
met u in contact te komen. Als 
Kopje Koffie West in De Korf weer 
gaat draaien, schuif ik ook aan. Ik 
vertel u graag meer over de thuis-
zorg die ZONL biedt, waaronder 
nachtzorg, zorg in de laatste le-
vensfase en medisch specialis-
tische zorg. Wij zijn er voor u… 
altijd en overal.  

Mocht u vragen hebben over zorg 
of wilt u kennismaken? Bel of 
mail gerust: 06 – 22 633 950 of 
m.stam@zorggroep-onl.nl. Hope-
lijk tot gauw! 

Met vriendelijke groet namens 
wijkteam Steenwijk West, 

Marleen Stam, 
wijkverpleeg-
kundige ZONL

Een gelukkige 
zwanenfamilie in de 

Ruxveense vijver. 
Foto: Jan de Lange
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Aastraat Mevrouw I. van der Sluis Aastraat 61 06 - 83654184
Aastraat De heer F. de Lange (bezorging) Aastraat 53 0521 - 854038
Acaciastraat Mevrouw D. v.d. Velde (bezorging) Paul Krugerstraat 1 0521 - 518774
Acaciaflat De heer D. Bijkerk Verlaatseweg 77 0521 - 512199
Anjelierstraat De heer P. Damhuis Vestdijkhof 5 0521 - 570491
Beetsstraat, N De heer K.R. ter Horst Brederostraat 3 0521 - 510154
Bilderdijkstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21
Bloemstraat Mevrouw H. Holtjer Bloemstraat 16 0521 - 514632
Brederostraat De heer K.R. ter Horst Brederostraat 3 0521 - 510154
Catsstraat, Jacob Mevrouw W. van Ankeren J. Catsstraat 4 0521 - 516593
Gasthuislaan Mevrouw S. Bult Gasthuislaan 66 0521 - 512341
Goghstraat, van Mevrouw S. Delfsma Vermeerstraat 20 0512 - 523417
Halsstraat, Frans Mevrouw A.J. Holkamp Frans Halsstraat 9
Heinstraat, Piet De heer P. Prins Piet Heinstraat 22 0521 - 513896
Hooftstraat, P.C. De heer E.C.J. Visscher H. Kropstraat 30 0521 - 852492
Hooftstraat, P.C. vacant (bezorging)
Irisflat De heer P. de Noord Irisstraat 77
Irisstraat Bezorging is geregeld Tulpstraat 67
Kanaalstraat Mevrouw C. ten Veen Kanaalstraat 17 via 0521 - 510904
Kropstraat, H. De heer E.C.J. Visscher H. Kropstraat 30 0521 - 852492
Krugerstraat, Paul Mevrouw W. Hermse Paul Krugerstraat 78 06 - 21355886
Lijsterbesstraat vacant 0521 - 853419
Lijsterbesstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper (bezorging) Meidoornstraat 2
Meidoornstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper Meidoornstraat 2
Olphenstraat, A. van De heer E.C.J. Visscher H. Kropstraat 30 0521 - 852492
Parkstraat De heer J. Veenman Parkstraat 2 0521 - 513162
Parkstraat De heer C. de Lange (bezorging) Aastraat 53 0521 - 854038
Potgieterstraat Mevrouw I. Plat Potgieterstraat 3 0521 - 511014
Rembrandtstraat De heer K. Pijlman Rembrandtstraat 48 0521 - 854099
Riebeeckstraat, Jan van Mevrouw  L. Amesz Jan van Riebeeckstraat 28 0521 – 518985
Rozenstraat De heer H. Holtjer Bloemstraat 16 0521 - 514632
Ruyterstraat, admiraal de Mevrouw M. Bruinenberg Adm. De Ruyterstraat 31
Speykstraat, van De heer R. van Roozendaal Van Speykstraat 12 0521 - 516102
Steenstraat, Jan (oneven) Mevrouw T. Mulder Jan Steenstraat 15 0521 - 514188
Steenstraat, Jan (even) vacant (bezorging)
Stokvisstraat, Willem De heer W. Sommer W. Stokvisstraat 37 0521 - 517754
Tulpstraat Bezorging is geregeld Tulpstraat 67
Verlaat-De Werven-Groot Verlaat De heer H. Kruithof J. Catsstraat 16 0521 - 512476
Verlaatseweg Mevrouw H. Borman Verlaatseweg 73
Verlaatseweg De heer C. de Lange (bezorging) Aastraat 53 0521 - 854038
Vermeerstraat Mevrouw S. Delfsma Vermeerstraat 20 0521 - 523417
Vestdijkhof De heer P. Damhuis Vestdijkhof 5 0521 - 570491
Vondelstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21

Contactpersonen 
juni 2020

COLOFON

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

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

Vestdijkhof 2
8331 PW  Steenwijk
0521 – 51 84 13
 

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

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

Sandra	Delfsma, voorzitter

 Vermeerstraat 20

 0521 – 52 34 17 / 06 – 50 67 32 88

Jannes	Mulder, penningmeester

 Paul Krugerstraat 47

 0521 – 51 15 75

Trijntje	Doorenspleet,	2e voorzitter

2e penningmeester

 Havinkakker 6  

 0521 – 51 68 54

Adrie	Berkenbosch, secretaris

 Vestdijkhof 2 

 0521 – 51 84 13 / 06 – 42 85 74 18 

 wijkverenigingsteenwijkwest@gmail.com

Stephan	Lambeck, wijkactiviteiten en 

speellocaties

 woningzoekend in West

 06 – 19 47 63 48

Janny	Hermse, lid 

 Paul Krugerstraat 87

 0521 – 51 45 54 / 06 – 40 49 17 91

Harm	Holtjer, lid 

 Bloemstraat 16

 0521 – 51 46 32

Communicatie	&	redactielid

Che	Visscher

 Hildo Kropstraat 30

 0521 – 85 24 92

 redactie@steenwijkwest.nl

Buurtwerker	Steenwijk-West

Miranda	Tamminga	

 06 – 82 41 59 39 

 m.tamminga@sociaalwerkdekop.nl

Wouter	Bierens	

 06 – 30 29 48 50 

 w.bierens@sociaalwerkdekop.nl

Bestuur

Dagboek Parkstraat
De sloop en nieuwbouw van drie woningblokken aan de Kanaalstraat en de Parkstraat komt nu snel 

dichterbij. Na de zomer is het zover. Nu moet nog wat voorwerk worden gedaan. De afgelopen tijd is een 

aantal onderzoeken uitgevoerd. Asbestonderzoek in de woningen en schuurtjes en bodemonderzoek. 

De leegstaande woningen konden wat grondiger worden onderzocht. Ook hebben de bewoners kun-

nen kiezen wat voor kleur tegels en keukenkastjes ze willen. Dat was een beetje improviseren vanwege 

corona, maar met een tafeltje in de buitenlucht op het grasveldje tussen beide straten lukte dat prima. 

Omdat ik niet terugkeer als huurder aan de Parkstraat krijg ik niet alles meer mee van het project. Wel 

ben ik betrokken bij de maatregelen die worden getroffen voor de vogels en vleermuizen. Want ook zij 

moeten – tijdelijk – verhuizen. In de Aastraat zijn al vleermuiskasten en kasten voor gierzwaluwen en 

spreeuwen opgehangen. De vleermuizen en vogels krijgen zo de tijd om alvast te wennen en kunnen 

op tijd verhuizen. Ook wordt er in de nieuwbouw rekening gehouden met huismussen en vleermuizen.

Voor de huiszwaluwen komen er geen gedwongen verhuizingen meer omdat woningen worden ge-

sloopt. Ze krijgen nu een eigen, permanente plek op het grasveldje tussen de Verlaatseweg en Bre-

derostraat. Daar komen huiszwaluwentillen te staan, waar u in deze wijkkrant meer over kunt lezen. 

Op deze manier worden de huiszwaluwen eigenlijk wijkzwaluwen, waar iedereen van kan genieten en 

niemand last van heeft. Het is erg leuk om de kolonie te bekijken in het broedseizoen, het is een druk-

te van jewelste en er gebeurt van alles. Dus kom vooral eens kijken volgend jaar, als de huiszwaluwen 

zijn verhuisd.

Ik blijf de kolonie volgen en wil graag aan de slag met voorlichting voor kinderen en wijkbewoners, in 

combinatie met een bezoek aan de huiszwaluwentil. Het wel en wee van de kolonie kunt u ook blijven 

volgen op Facebook (Huiszwaluwen Steenwijk) en Twitter (@Huiszwaluw_StwW).

Dagmar Heidinga

Een goede buur!
Wij van Buurtzorg Steenwijk team 
4 aan de Vondelstraat zijn heel 
blij met onze bovenbuurman 
Saryanco. Hij woont boven ons 
kantoor en is niet alleen een hele 
vriendelijke man maar hij is ook 
erg behulpzaam. Met vakkennis 
en ijver helpt hij ons om de tuin 
netjes te maken en te houden. Dat 
gaat erg goed; Saryanco is name-

lijk bekend met het hoveniersvak. 

Het samen aan de tuin werken is 
erg gezellig en geeft een mooi re-
sultaat! Samen zorg dragen voor 
de omgeving in West is een goe-
de zaak. De verbondenheid in de 
buurt en elkaar beter leren ken-
nen is altijd goed. We vinden 
Steenwijk-West een fijne wijk om 

ons kantoor te hebben. De men-
sen zijn vriendelijk en het is er 
gezellig.

Chapeau voor Saryanco en wij 
hopen dat hij ons nog vaak met 
de tuin wil helpen! De meiden 
van Buurtzorg Steenwijk team 4 
zeggen dus in koor: dankjewel 
Saryanco!!!




