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Mini-
bibliotheek 
reist door 
de wijk
Wijkbewoner Henk Polman heeft 
in samenwerking met de Wijk-
werkplaats een prachtige mobie-
le mini-bibliotheek gemaakt! Hoe 
mooi is dat? Iedereen die dat wil, 
kan een boek eruit lenen. Henk 
zorgt voor voldoende aanvulling 
en vernieuwing. 

Het idee is dat de mini-biblio-
theek door de wijk gaat reizen. 
Heeft u ruimte of weet u een 
goede plek? Meld het dan bij de 
buurtwerker Wouter Bierens. Zijn 
adresgegevens staan achterop 
deze Kijk op West.

Project Admiraal VondelSteen (?)

Volgend deel van West 
wordt vernieuwd

Na Piet Speyk (aanpak Piet 
Heinstraat, Van Speykstraat en 
een stukje Vondelstraat) krijgen 
we het volgende project: de aan-
pak van de Admiraal de Ruyter-
straat, Jan Steenstraat en weer 
een deel Vondelstraat. Zullen 
we het hier over Admiraal Steen 
hebben? Of Admiraal Vondel-
Steen? Of heeft u een leuk idee? 
Mail het de redactie: kijkop-
west@gmail.com.

Het gaat om precies te zijn over 
de Admiraal de Ruyterstraat 25 
tot en met 51, Jan Steenstraat 1 
tot en met 35 en 2 tot en met 40 
en Vondelstraat 15 tot en met 41. 
Voor de bewoners van de 66 wo-
ningen was het geen verrassing, 
ze wisten dat het eraan zat te ko-
men. Voordat de eerste schep in 
de grond gaat, moet er nog veel 
gebeuren.

Vragen? Bellen!
Eind november 2020 hebben 
de bewoners in deze buurt het 

Wees er snel bij!

Geen jaarvergadering
In de lijn van het bovenstaande melden we ten overvloe-
de: er komt geen jaarvergadering van de wijkvereniging. 
Reden (natuurlijk): corona. Maar de wijkvereniging zit niet 
stil. Er is bijvoorbeeld een nieuwe voorzitter. Zie pagina 2.

Geen Bloemetjesmarkt
De agenda is weer treurig leeg. 
Hoewel we de goede kant op gaan 
door de vaccinaties, blijft het tot 
de zomer nog stil in De Zuidwester 
en De Korf. Geen Bloemetjesmarkt, 
kinderdisco’s, bingo’s en Kopjes 
Koffie West. We hopen op de zomer!

APRIL

MEI

JUNI

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

De volgende Kijk op West verschijnt 2 juli. 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 14 juni 
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.

sociaal plan van Woonconcept 
ontvangen. Daarin heeft Woon-
concept aangekondigd dat de 
woningen gesloopt worden. Van-
wege de maatregelen rond co-
rona konden er helaas geen 
huisbezoeken plaatsvinden. Ook 
kan de door Woonconcept gere-
serveerde informatiewoning nog 
niet worden gebruikt. Er is wel 
een telefonisch spreekuur, twee 
dagdelen per week. Bewoners 
weten dit te bereiken.

Nieuwe plannen
Woonconcept en de gemeente 
zijn bezig met het maken van de 
nieuwe plannen. Daar willen ze 
de bewoners graag bij betrekken. 
Op donderdag 22 april presen-
teren ze een eerste idee aan de 
bewoners en omwonenden; hoe 
en waar is nog afhankelijk van de 
coronamaatregelen. In de volgen-
de Kijk op West, die begin juli ver-
schijnt, krijgt de hele wijk nieuws 
hierover te lezen.

www.steenwijkwest.nl
WijkSteenwijkWest
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IJspret

Van de ex-voorzitter
Na lang wikken en wegen heb ik in 2019 besloten om te stoppen 
als voorzitter van de wijkvereniging. Een lastige keuze, want er zijn 
nog zoveel projecten aan te pakken en af te handelen. We hebben 
de laatste jaren met z’n allen heel hard gewerkt om onze mooie wijk 
nog mooier en socialer te maken, maar er zijn nog altijd heel veel 
dingen te doen. 

Helaas merkte ik dat het voorzitterschap steeds lastiger te combi-
neren werd met mijn gezin en mijn werk. Met de rest van het be-
stuur sprak ik af dat ik tijdens de jaarvergadering zou aftreden. Deze 
jaarvergadering ging niet door in verband met corona en zo bleef 
ik nog een jaartje langer tot een volgende jaarvergadering. Prima, 
want veel vergaderingen werden niet meer belegd en veel activitei-
ten gingen op een lager pitje verder. 

Gaandeweg het jaar kreeg ik het gevoel dat ik door niet echt weg te 
gaan het pad voor een eventuele opvolger blokkeerde. Ik bleef zit-
ten waar ik zat, maar kon door tijdgebrek niet alle aandacht aan de 
wijkvereniging geven die ik wilde. Daarop besloot ik tijdens een van 
de weinige keren dat we als bestuur samen waren aan te geven dat 
mijn vertrek toch definitief was. 

Tijdens deze vergadering hebben we met zijn allen overlegd over 
een eventuele opvolger. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat we una-
niem besloten hebben om Stephan te vragen of hij belangstelling 
had. Hoe dit is afgelopen kunt u hiernaast lezen.

Rest mij iedereen te bedanken die mij geholpen heeft voorzitter te 
kunnen zijn. In de afgelopen jaren hebben we een aantal fases van 
de wijkvisie doorlopen, de Wijkwerkplaats opgericht en een aantal 
mooie speeltuinen ontwikkeld. Hierbij zijn er bloeiende samenwer-
kingen ontstaan tussen bewoners, de verschillende organisaties in 
de wijk, samen met de gemeente en Woonconcept, onze voorma-
lige wijkkracht Frans ten Veen en de huidige buurtwerker Wouter 
Bierens. 

Ik heb veel geleerd en ben van 
plan om een betrokken wijk-
bewoner te blijven. Met z’n al-
len kunnen we ervoor zorgen 
dat onze wijk steeds een beetje 
mooier, leefbaarder en socialer 
wordt en blijft. We kunnen im-
mers trots zijn op onze wijk! 

Sandra Delfsma, ex-voorzitter

Van de voorzitter
Allereerst: wat een surrealistische periode is dit zeg. Ik ben écht een 
mensenmens en zoek graag en vaak mensen op, maar dit was lasti-
ger dat ooit. Al kan je met de nodige creativiteit nog veel. Gelukkig 
heb ik qua karakter mee dat ik graag positief en in mogelijkheden 
denk. Beter slecht geprobeerd dan niets gedaan. 

Zo probeer ik het volgende: voorzitter van de wijkvereniging zijn. 
Toen Sandra aftrad, werd de vraag gesteld wie haar moest opvolgen. 
Toen mijn naam werd genoemd, moest ik wel even slikken. Kan ik 
dit? Wil ik dit? Ervaren wijkgenoten die al een kwart mensenleven 
in het bestuur zitten, zeiden dat ze vertrouwen in mij hadden. Het 
maakte me groot en tegelijkertijd nederig. Na een weekje bedenk-
tijd, heb ik ja gezegd. Want, zoals m’n vader vroeger zei: ‘Wie ziet 
is verantwoordelijk’. Dus als ik wat vind van zaken rond onze wijk, 
maar er niets mee doe, wie doet het dan?

Ik ben geboren en getogen in de P.C. Hooftstraat. Na wat omzwervin-
gen en een relatie woon ik momenteel weer fijn in Steenwijk. Niet 
in West, maar dit jaar kom ik in een nieuwe woning in de Bloemen-
buurt te wonen. Ik heb hier nog een tijd als jongerenwerker gewerkt. 
Ik ken de geschiedenis, weet veel over de ins en outs van de wijk. 
Ik ken veel mensen, veel mensen kennen mij en ik ‘spreek de taal’. 
Dat helpt natuurlijk.

Ik wil me graag blijven(d) inzetten voor verbetering en ontwikkeling 
van onze wijk of ik nu inwoner, algemeen bestuurslid of voorzitter 
ben. Het is heel simpel: iemand moeg het doen. Ik schrijf expres 
‘moeg’, want ik heb een verschrikkelijke hekel aan ‘moeten’. 
Ik zie veel kansen en mogelijkheden, die ik met het bestuur ga be-
spreken. Mijn mening steek ik normaal niet onder stoelen of ban-
ken, dus die leest u op deze plek vast ook nog wel eens. Ik hoop als 
jonkie in het bestuur anderen te inspireren een actiever aandeel in 
de ontwikkeling en verbetering van de wijk te hebben. 

Rest me nog om grote waardering uit te spreken voor de manier 
waarop Sandra Delfsma haar voorzitterschap heeft ingevuld. We 
zijn bestuursmaatjes geworden en we hebben naar elkaar uitge-
sproken dat ik, wanneer dit nodig is, voor raad en daad bij haar mag 
aankloppen. Erg fijn. Ik heb enorm veel res-
pect voor Sandra en veel van haar geleerd. 
Als bestuur zullen we het afscheid van San-
dra, wanneer corona het toelaat, nog zeker 
een keer de aandacht geven die zij verdient.

Vol goede moed de toekomst tegemoet!
Stephan Lambeck, voorzitter

Van de 
wijkvereniging

Van de 
wijkvereniging

In Memoriam 
Irene Mulder-Trip

Op 7 december 2020 kwam er vrij plotseling een einde aan 
het leven van Irene. Irene heeft in de activiteitencommissie 
van De Korf gezeten. Op een gegeven moment bleef ze alleen 
over hiervoor. Het bestuur van de wijkvereniging heeft toen  
De Korf  omarmd en is samen met Irene verder gegaan. Zij heeft 
toen plaatsgenomen in het bestuur van de wijkvereniging met 
De Korf in haar portefeuille. In die tijd waren er diverse com-
missies voor het realiseren van een multifunctioneel centrum 
en dus vele vergaderingen. Ook is in die drukke tijd De Korf af-
gebrand en zijn we door tussenkomst van  Wethouder Greven 
tijdelijk in de leegstaande Voetelinkschool gekomen totdat de 
Zuidwester klaar was. Een drietal bestuursleden namen ook 
plaats in het op te richten Stichtingsbestuur van De Korf. Irene 
was uiteraard van de partij. Een paar jaar later, toen we in de 
Zuidwester zaten, is Irene uit het bestuur van de wijkvereniging 
gegaan, want vergaderen was niet zo haar ding. Zo is ze na en-
kele jaren ook uit het Stichtingsbestuur van De Korf gegaan en 
bleef ze als vrijwilligster werkzaam. Ze had haar vaste dagen: de 
dinsdag en zo nodig de donderdag. Haar vaste groepje was on-
der andere Arti Femme samen met haar stagiaire Rosé van De 
Slinger, die erg ingenomen was met Irene. Irene deed ook de 
boodschappen voor De Korf en ze was paraat bij de ouderen-
middagen. Verder hielp ze met de planning voor de vrijwilligers. 
Irene heeft heel veel betekend voor De Korf en was altijd  bereid 
om iets te doen. Enkele jaren geleden werd Irene verdiend Kei 
van de Wijk. Wij zullen haar missen.

Vaarwel IRENE.

Namens het bestuur van Wijkvereniging Steenwijk-West, Stich-
tingsbestuur De Korf en vrijwilligers van Wijkactiviteitencen-
trum De Korf,
Trijntje Doorenspleet

Zo, dat was leuk: dit jaar was er 
eindelijk weer eens gelegen-
heid om te gaan schaatsen. De 
schaatskoorts sloeg aan bij een 
aantal enthousiaste, betrokken 
ouders. Op eigen initiatief keken 
ze of ze de voetbalkooi ook op 
een verantwoorde manier onder 
water konden zetten, zodat ook 
de kleintjes onder ons konden 
gaan proberen te schaatsen. 

In verband met de veiligheid en 
de constructie van de kooi is dit 
niet gelukt. Maar hulde voor de 
poging! De wijkvereniging heeft 
toegezegd voor komende jaren 
samen te gaan kijken naar een op-
lossing die past. De betrokken ou-
ders zullen uitgenodigd worden. 

Oproep
Mocht u willen meehelpen of 
meedenken, meld u dan aan bij 
Stephan Lambeck. Zijn gegevens 
staan achterop deze Kijk op West, 
onder het kopje Bestuur. Vele 
handen maken immers licht werk. 
En… het is wel zo gezellig!

Gratis advies over 
energie; handig!!
Energie besparen wil iedereen. Voor het milieu, én voor je portemon-
nee. Maar hoe? Soms is het nog lastig om die besparingen voor elkaar 
te krijgen. Daarom kunnen inwoners van Steenwijkerland gratis ad-
vies krijgen. De gemeente zet energiecoaches in die mensen op weg 
helpen met slimme en betaalbare tips. 

De energiecoaches zijn speciaal 
opgeleide vrijwilligers. Ze kijken 
samen met u naar het energiege-
bruik. Bijvoorbeeld naar het soort 
verlichting, de verwarming, de 
hoeveelheid water die wordt ver-
bruikt, de elektrische apparaten en 
de hoogte van de energierekening. 
Zo kunnen de energiecoaches 
slimme en handige bespaartips 
geven. Ze maken een advies op 
maat, een stappenplan waarmee u 
zelf aan de slag kunt. Ze laten ook 
een gratis energiebespaartas ach-
ter, met daarin producten met een 
totale waarde van ongeveer € 70,-. 

Slimme bespaartips
Wist u dat er bij dit soort adviezen 
jaarlijks een besparing van zo’n 
150 tot 300 euro te verwachten is? 
Dat is niet mis en zeker de moeite 
waard! Natuurlijk is dit erg afhan-

kelijk van de persoonlijke situatie 
en hoe fanatiek u de bespaartips 
uitvoert.

Gratis adviesgesprek
Wilt u een gratis adviesgesprek 
met een energiecoach? Stuur dan 
een mailtje met uw adres en te-
lefoonnummer naar aanmelden@
ecsteenwijkerland.nl. Vanwege de 
maatregelen rond corona kan de 
coach niet bij u thuis komen. In 
plaats daarvan zal het ad-
viesgesprek digitaal (bij 
voorkeur via een smartp-
hone) plaatsvinden. U krijgt 
uitleg over hoe dat in z’n 
werk zal gaan; het is heel 
eenvoudig. Heeft u geen 
smartphone? Dan gaat het 
gewoon via de telefoon, 
geen probleem.

Meer informatie
Meer informatie is te lezen op de 
website: ik-begin.nu. Daar kunt u 
ook interviews lezen die met de 
energiecoaches zijn gehouden. 

Het project met de energiecoaches 
is een bewonersinitiatief van de 
stichting Duurzaam Steenwijker-
land in samenwerking met de ge-
meente en de woningcorporaties 
Wetland Wonen en Woonconcept.

Twee van de energiecoaches: 
Henny van Rij en Robbert Vlagsma
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De Irisflat staat op de grens van 
Steenwijk-West en het centrum. 
Dit gebouw uit 1977 kon een 
opknapbeurt gebruiken. De in 
blauw plastic ingepakte flat valt 
wel op; werkzaamheden zijn in 
volle gang. Zowel aan de buiten-
kant als aan de binnenkant ge-
beurt er van alles. Als eind mei 
het werk klaar is, kunnen de be-
woners weer trots zijn op hun 
mooi opgeknapte woongebouw.

Wat gebeurt er allemaal? Wat 
de gevels betreft: het voegwerk 
wordt vervangen en de gevels 
worden gereinigd. Draairamen 
en buitendeu-
ren worden ver-
vangen en al 
het enkel glas 
wordt vervangen 
door HR++-iso-
latieglas. Verder 
wordt de buiten-
ventilatie verbe-
terd en worden 
de buitenkozij-
nen en het hout-

werk geschilderd. Tenslotte komt 
er zonwering waar dat nodig is.

Aan de binnenkant worden pla-
fonds vernieuwd, wanden gesausd 
en de kozijnen geschilderd. Verder 
krijgen de eerste en tweede ver-
dieping nieuwe vloerbedekking. 
Tenslotte wordt de verlichting 
aangepast zodat er – energiezuini-
ge – ledverlichting in past.

Het werk is in februari begonnen, 
uiterlijk eind mei is het allemaal 
klaar.

Van de 
buurtwerker
In mijn vorige column schreef ik over de persconferentie van Mark 
Rutte en de intelligente lockdown waarin ons land terechtkwam. 
Nog steeds leven wij met de beperkingen die Covid-19 met zich 
meebrengt. De maatregelen zijn weer aangescherpt en op dit mo-
ment (ik schrijf dit op 9 maart) is het onduidelijk hoe en wanneer 
we weer meer vrijheden hebben. Ik hoop heel erg dat ik u, zodra 
het mogelijk is, tref in de wijk bij verschillende activiteiten. Bij-
voorbeeld in De Korf bij het Kopje Koffie West (elke eerste woens-
dag van de maand)! 

Hoe mooi is het om te zien dat Steenwijk-West niet heeft stilge-
zeten de afgelopen tijd. Vanuit de Wijkwerkplaats hebben de vrij-
willigers gelukkig nog een aantal klusjes in de buitenlucht kunnen 
uitvoeren. Er zijn meerdere tuintjes opgeknapt en opgeruimd. Zo-
dra het mogelijk is, hopen zij ook binnenshuis weer kleine klusjes 
uit te voeren. De buurtkinderen van de Piet Heinstraat en Admi-
raal de Ruyterstraat hebben nieuwe speeltoestellen uitgezocht 
voor het speelterrein. Deze zijn inmiddels geplaatst en er wordt 
goed gebruik van gemaakt! 

Snertactie
Verder hebben we vanuit Sociaal Werk De Kop vijfhonderd blik-
ken snert uitgedeeld in de wijk! We kregen hulp van onze drie 
stagiairs Naomi, Justin en Thom en van Stephan Lambeck van de 
wijkvereniging. De blikken erwtensoep, die beschikbaar zijn ge-
steld door Jumbo Bert Vis, hebben wij uitgedeeld aan verschil-
lende inwoners van Steenwijk-West. We hebben hier heel veel 
positieve en mooie reacties op ontvangen, prachtig! In het bijzon-
der van Trees Duyvestijn die door deze actie een gezin kon voor-
zien van een heerlijke maaltijd.

Vanuit Sociaal Werk De Kop leren wij u als inwoners steeds be-
ter kennen. Ook in 2021 zijn wij veel aanwezig in de wijk om u 
en West nog beter te leren kennen. Vanaf 1 mei begint ook onze 
nieuwe collega buurtwerker Taco Schiphorst. In de volgende Kijk 
op West zal hij zich aan u voorstellen. 

Heeft u een vraag, een idee voor de wijk of ergens hulp bij no-
dig? Neem dan gerust contact op met ons! U kunt ons bereiken 
via 0521 - 74 50 80. 
Ook kunt u mailen naar w.bierens@sociaalwerkdekop.nl.

Wouter Bierens, wijkwerker

Eerste bewoners in de zomer

Plattegrond 
Bloemenbuurt 
wordt zichtbaar

De Bloemenbuurt is de afgelopen maanden veranderd in één grote 
bouwput. Een docent van RSG Tromp Meesters die een paar maan-
den niet op school was geweest, keek zijn ogen uit vanaf de bovenste 
verdieping. Het was een kale vlakte geworden nadat alle woningen 
gesloopt waren. Toevallig heeft Google Maps net de satellietfoto 
vernieuwd toen de noordkant van de Acaciastraat gesloopt was; de 
wijk in ontwikkeling wordt van bovenaf vastgelegd. 

Inmiddels is bouwer Roosdom Tij-
huis gestart met de bouw van de 
woningen. Voor een groot deel 
staan de funderingen er al. Daar-
door wordt de nieuwe plattegrond 
van de buurt zichtbaar. De hui-
zen staan anders langs de straten 
en er komt veel ruimte om auto’s 
achter de woningen te parkeren. 
Alle woningen zijn al verhuurd; 
er zijn in totaal zes bewoners die 
terugkeren naar hun vernieuwde 
buurt. Een twintigtal bewoners 
van de te slopen woningen in de 
Vondelstraat, Admiraal de Ruyter-
straat en Jan Steenstraat (zie het 
artikel op pagina  1) verhuist ook 
naar de nieuwe woningen in de 
Bloemenbuurt.

Planning
Het is de bedoeling dat de eerste 
woningen al in de zomer worden 
opgeleverd. De oplevering van de 
laatste woningen staat gepland 
voor december. Dus rond de kerst 
van dit jaar is de Bloemenbuurt 
weer helemaal bewoond. Als ten-
minste alles volgens planning 
verloopt; het kan zijn dat maatre-
gelen rond corona roet in het eten 
gooien.

Energiezuinig
De twaalf blokken met woningen 
voor 1 á 2-persoonshuishoudens 
en kleine gezinnen zijn heel ener-
giezuinig en gasloos. Ze worden 
voorzien van zonnepanelen en 
zijn heel goed geïsoleerd. Dit be-
tekent dat de woningen evenveel 
energie opwekken als dat er bij 
normaal gebruik wordt verbruikt. 
De energierekening van de toe-
komstige bewoners zal zeer laag 
zijn, of zelfs nul.

Riool en elektriciteit en 
water
Het riool in de Acaciastraat en de 
Bloemstraat is vervangen. Daar-
na herstelt aannemer Hellinga 
het straatwerk in de Bloemstraat 
en leggen ze het riool aan op het 
bouwterrein. Aannemer Siers heeft 
de nutswerkzaamheden in de Aca-
ciastraat en Bloemstraat groten-
deels afgerond. Dat betekent dat 
de leidingen voor water en elek-
triciteit allemaal op de goede plek 
liggen. Gasleidingen waren niet 
nodig voor de gasloze woningen. 
Zodra het riool in het bouwplan is 
aangebracht, leggen ze het laatste 
deel op het terrein aan.

Ontwerp openbare ruimte
Voor parkeren, groen en speel-
plekken is in grote lijnen een plan 
gemaakt, nu wordt dit uitgewerkt. 
Normaal gesproken zou de ge-
meente deze ontwerpen tijdens 
een bijeenkomst in de Zuidwes-
ter laten zien. Helaas is dat van-
wege de maatregelen rond corona 
nog niet mogelijk. Er wordt geke-
ken naar een alternatief. Daar-
over worden de nieuwe bewoners 
en de buurt op een later moment 
geïnformeerd.

Trots
Hanneke Kroes-Nawijn is project-
leider bij Woonconcept en is trots: 
“In de afgelopen jaren is samen 
met omwonenden en de wijkver-
eniging een beeldkwaliteitsplan 
opgesteld voor de Bloemenbuurt. 
De woningen worden op een an-
dere manier op de kavels gezet en 
ook het openbaar gebied wordt 
anders ingedeeld. De Bloemen-
buurt komt er dus heel anders uit 
te zien, waarbij groen en leefgenot 
heel belangrijk waren.

Grote opknapbeurt 
voor de Irisflat
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Van de Korf
Hoop
Ja, jammer: De Korf blijft nog steeds gesloten. Gezien het  co-
ronavirus en de lockdown en de avondklok is het op dit moment 
onmogelijk om vooruit te plannen of iets te organiseren met de on-
zekerheid dat het later toch niet doorgaat. Het is jammer, huurders 
en verenigingen willen dolgraag weer aan de slag!

Hou Facebook en de website in de gaten voor nieuws. Hopelijk 
kunnen we weer gauw open gaan, want de munten in de kas wor-
den zichtbaar…

Harm Holtjer, 
voorzitter Wijkactiviteitencentrum De Korf

PS De Korf is bereikbaar via de website steenwijkwest.nl. Op Face-
book: zoek met ‘activiteiten centrum de korf’.

Toen de bar open was… De Korf in betere tijden (winter 2015)

Wijkagent Geert Kremer 
met pensioen
Na ruim 46 jaar in overheids-
dienst heb ik besloten om met 
pensioen te gaan. Als de omstan-
digheden het toelaten, hou ik nog 
een afscheidsreceptie waarbij 
vertegenwoordigers van West ook 
worden uitgenodigd.

Er is een tijd van komen en van 
gaan; die laatste is nu aangebro-
ken. Met veel plezier kijk ik te-
rug op mijn carrière. Ik hoop de 
komende jaren nog leuke dingen 
te doen met mijn kinderen en 
kleinkinderen. 

In 1979 – tjonge, dat is echt een 
eeuwigheid geleden als ik dat 
jaartal zie! – ben ik vanuit Haar-
lem overgestapt naar het korps 
Steenwijk. Menig bewoner kent 
uit die tijd de namen Kuizenga, 
Volgelzang en Debreczeni nog 
wel. De afgelopen negen jaar 
was ik wijkagent voor Steen-
wijk-West. Veel oudere collega’s 
die een bekend gezicht waren, 
hebben plaatsgemaakt voor nieu-
we. Met al die collega’s heb ik 
het nodige lief en leed gedeeld. 
Incidenten, sommige ernstig. Ik 
heb veel zien veranderen, qua 
organisatie en functie, maar ook 
maatschappelijk. 

Ik ben regelmatig bij bijeenkom-
sten van de wijkvereniging ge-
weest. De vergaderingen gingen 
over belangrijke zaken die speel-
den in de wijk. Ik heb er meerdere 
wijkbewoners ontmoet en leren 
kennen, dat was waardevol. De 
samenwerking was zeer plezierig. 
De wijkvereniging is heel belang-
rijk; de belangen van de bewo-
ners worden goed behartigd.
Afgelopen twee jaren is het soms 
ook onrustig geweest vanwege 

ernstige incidenten die zich heb-
ben voorgedaan. Met een buurt-
werker van Sociaal Werk De Kop 
ben ik meerdere keren in West 
geweest en hebben we menig be-
woner gesproken. We hebben ge-
merkt dat de incidenten wel wat 
hadden gedaan met de bewoners. 
Het was goed ze te spreken. 

Ook de contacten met het bestuur 
van de moskee heb ik als prettig 
ervaren. Indien nodig zochten we 
elkaar op. 

Verder wil ik Frans ten Veen nog 
even benoemen, die vele jaren 
als wijkkracht heeft gewerkt. We 
wisten elkaar gemakkelijk te vin-
den. In mijn ogen was Frans een 
betrokken en bedreven persoon. 
Hij had veel lijntjes met de nodi-
ge instanties. Hij heeft goede op-
volgers in de persoon van Wouter 
Bierens van Sociaal Werk De Kop 
en zijn collega’s. 

Al met al kijk ik met een goed ge-
voel terug op mijn tijd als wijk-
agent in Steenwijk-West. Mijn 
opvolger wordt Berry van der 
Heide; hij zal zich vast voorstel-
len een volgende keer. Ik wens u 
als bewoner van West een goede 
toekomst. Misschien komen we 
elkaar nog eens tegen als ik aan 
de wandel ben met mijn kleinkin-
deren in Rams Woerthe.

Geert Kremer

Het aantal dodelijke slachtof-
fers door brand onder 65-plus-
sers die zelfstandig wonen is de 
afgelopen tien jaar flink geste-
gen. Veiligheidsregio IJsselland 
informeert daarom betrokken 
vrijwilligers van zorginstellin-
gen om de brandveiligheid bij 
kwetsbare ouderen te verbete-
ren. Maar wat kunt u zelf doen 
om uw eigen veiligheid en die 
van anderen te vergroten?

De meeste slachtoffers bij brand 
vallen door het inademen van 
rook. Als je slaapt, ruik je niets, je 
neus werkt niet. Alleen je gehoor 
werkt nog. Doordat rook veel gif-
tige gassen bevat, raak je vaak 
al binnen enkele minuten in een 
diepe bewusteloosheid. Rook-
melders met een luid alarm zijn 
dus van levensbelang en niet al-
leen als je slaapt! Hoe sneller je 
een brand ontdekt, des te meer 
tijd en kans heb je om je huis vei-
lig te verlaten.

Rookmelders voor doven 
en slechthorenden
Ouderen hebben vaak een min-
der goed gehoor. Eventuele ge-

hoorapparaatjes gaan uit bij het 
slapen gaan. Een rookmelder ho-
ren zij dus niet. Speciaal voor 
hen en dove mensen is er een 
rookmelder die ook hen wakker 
maakt. Dit gebeurt met een lamp 
die hele felle lichtflitsen geeft en 
een trilplaat die onder je kussen 
ligt. Ook zijn er mensen die juist 
het hoge geluid niet kunnen ho-
ren, maar wel een lager geluid. 
Ook daarvoor zijn aanpassingen 
te koop.

Slimme melders
Inmiddels zijn er ook rookmelders 
in omloop die je waarschuwen als 
je niet thuis bent. Je krijgt een be-
richt op je telefoon dat er brand is 
en waar in huis dat is. Ook man-
telzorgers kunnen zo’n melding 
krijgen. Een slimme oplossing 
voor extra veiligheid.

CO-melder
Nog steeds vallen er jaarlijks 
doden en gewonden door een 
koolmonoxidevergiftiging (het in-
ademen van rook). Uit onderzoek 
van de Nederlandse Brandwon-
den Stichting blijkt dat maar een 
kwart van de mensen thuis een 

koolmonoxidemelder (CO-mel-
der) heeft. Schrikbarend weinig! 
Terwijl een kleine investering 
van zo’n 25 tot 50 euro ervoor 
kan zorgen dat u gewaarschuwd 
wordt als er koolmonoxide vrij-
komt in de woning, zodat u én uw 
huisgenoten veilig naar buiten 
kunnen gaan.

Ventileer – Controleer – 
Alarmeer
Met drie simpele stappen ver-
groot je je veiligheid:
1. Ventileer: laat altijd een raam

en/of roosters open staan.
2. Controleer: laat je verwar-

mingstoestel minimaal een 
maal per jaar controleren door 
een vakman.

3. Alarmeer: plaats een 
CO-melder.

Veilig leven: iedereen aan 
zet
Wilt u weten wat de beste plek-
ken in huis zijn om een rookmel-
der en CO-melder op te hangen? 
Ga dan naar de website brand-
weer.nl/brandveiligheid. Heeft 
u hulp nodig bij het ophangen?
De vrijwilligers van de Wijkwerk-
plaats kunnen u – na corona –
vast helpen.

Kleine moeite: plaats 
rookmelders in huis

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

Bij NoordWestGroep is er in principe plaats voor iedereen!

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

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

Bel of mail!
Bel de NoordWestGroep als je graag wilt werken. Via 0521 - 52 92 00 of contact@noordwestgroep.nl.

Laat je meeslepen door de kracht van werk! 
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Beste wijkbewoners, het zit er 
bijna op. Vanaf 1 mei aanstaan-
de mag ik gaan genieten van mijn 
pensioen. Mijn opvolger staat in 
de startblokken: Marieke Brongers 
neemt het stokje van mij over. 

Terugkijkend kan ik mij herinne-
ren dat de eerste plannen voor de 
Wijkvisie Steenwijk-West 2025 
aan het eind van de jaren ne-
gentig vaste vorm kregen. Wat is 
er sindsdien veel veranderd! Iets 
waar u als wijkbewoners best 
trots op mag zijn. 

Er gebeurt nog steeds veel, de 
nieuwe Bloemenbuurt begint 
vorm te krijgen. De bouw van 77 
nieuwe woningen is begonnen 
en het volgende project is al in 
voorbereiding. De 66 eengezins-
woningen aan de Jan Steenstraat, 
Admiraal de Ruyterstraat en Von-
delstraat zullen plaatsmaken voor 
nieuwbouw. Er is nog veel werk 
aan de winkel.

Ik ga het niet meer als bewo-
nersconsulent bij Woonconcept 
meemaken. Wel zal ik als belang-
stellende buitenstaander nog re-
gelmatig door West fietsen of 
wandelen. Want helemaal direct 
alles loslaten gaat niet lukken, 
denk ik.

Ik wens u het allerbeste en wees 
trots op uw prachtige wijk!

Hans Hanema, bewonersconsulent

Wisseling 
van de wacht

Even een blokje om… en 
er staan nieuwe woningen!
In een razend tempo zijn drie wo-
ningblokken aan de Parkstraat en 
de Kanaalstraat gesloopt, nieuw 

gebouwd en weer opgeleverd. 
Zeven van de oorspronkelijke be-
woners vonden elders een nieu-

we plek, acht keerden terug op 
hun vertrouwde stek. Wooncon-
cept kijkt tevreden terug op dit 

concept met mooie, duurzame 
woningen binnen twee maanden.

Mooi 
gebaar: 
nieuwe fiets

Bewoners Vanboeijen 
creatief voor hartenactie

Net als veel andere bedrijven heeft ook de Wijkwerkplaats last van 
het coronavirus. Zo worden er op dit moment geen klusjes meer uit-
gevoerd bij de inwoners van Steenwijk-West thuis. Wel kunnen de 
vaste werkzaamheden doorgaan en zorgen Appie Capelle en Barry 
Bakker ervoor dat de Wijkwerkplaats open is voor de vrijwilligers en 
stagiairs. Als deze graag een dagje aan het werk willen, kan dit ge-
regeld worden.

Wat ook gedeeltelijk door kan 
gaan is het opknappen van de 
bestaande voorraad fietsen. De 
afgelopen maanden hebben vrij-
willigers uit het team ervoor ge-
zorgd dat er meerdere fietsen 
opgeknapt werden.

Op deze manier kwam de Wijk-
werkplaats in contact met buurt-
bewoonster Babs. Zij liet haar 
enige en zeer oude vervoermid-
del al regelmatig repareren. Maar 
op een gegeven moment was ‘ie 
op, de fiets was toe aan vervan-

ging. Toevallig had een wijkbe-
woonster net een mooie rode 
fiets geschonken aan de Wijk-
werkplaats. Zij gaf de opdracht 
mee om ervoor te zorgen dat 
deze goed terecht kwam. De op-
telsom was snel gemaakt. De 
vrijwilligers hebben de fiets ge-
heel nagekeken en ook nog even 
goed opgepoetst. En nu rijdt Babs 
voortaan op een mooie rode fiets 
door de wijk. Een fijne beloning 
voor iemand die zich altijd voor 
Steenwijk-West inzet.

Het is alweer even geleden, 
maar toch mooi om even te noe-
men. Want er staat niet zo vaak 
nieuws over de bewoners van 
Villa Parkzicht in deze krant, ter-
wijl ook zij deel uitmaken van 
Steenwijk-West. 

Om iedereen een warm hart toe 
te dragen, is er rond Valentijnsdag 
een bijzondere actie op touw ge-
zet. Zorggroepen in Steenwijker-
land hebben samen maar liefst 
vierhonderd houten harten ge-
maakt. Deze zijn over heel Steen-
wijkerland verspreid om mensen 
een hart onder de riem te steken 
in deze moeilijke coronatijd.
Ook de bewoners van Villa Park-

zicht hebben hard gewerkt. Zij 
hebben prachtige harten be-
schilderd om hiermee anderen 
een warm hart toe te dragen. Vil-
la Parkzicht in de Aastraat is een 
woonvorm van Vanboeijen voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking.

Last van corona
Door de maatregelen rond coro-
na zijn de bewoners behoorlijk 
beperkt in hun daginvulling: niet 
werken, geen dagbesteding, geen 
sporten en beperkte visite. Toch 
proberen ze er samen met de an-
dere bewoners en enthousiaste 
medewerkers een mooie periode 
van te maken en zijn ze blij dat 

ze hun steentje aan 
deze mooie actie 
kunnen bijdragen.

Warmte
De harten staan 
voor liefde, warm-
te, samenhang 
en gezelligheid. 
“Graag willen we 
door het ophan-
gen van onze zelf-
gemaakte harten 
rond het gebouw warmte sturen 
naar iedereen die het wil ontvan-
gen. Warmte, die zo belangrijk 
is voor ons welzijn. Zo willen we 
iedereen een hart onder de riem 
steken”, zegt een persoonlijk be-

geleider bij Villa Parkzicht. De ge-
lukkige vinders mochten het hart 
mee naar huis nemen en er hope-
lijk een beetje steun uit halen in 
deze moeilijke tijd. 
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Peuters keuren speeltuin goed

De peuters van De Bezige Bijtjes zijn weer blij dat ze naar de opvang mogen. Wat is het fijn om weer samen te kunnen spelen en om nieuwe din-
gen te ontdekken. Een heerlijk voorjaarszonnetje nodigde uit tot een wandeling door de wijk. Einddoel: de nieuwe speeltuin in de Piet Heinstraat. 
Het is daar prachtig geworden, de kinderen konden zich hier prima vermaken!

Het werkt 
en het leeft
De kinderen die nu bijna dagelijks in de speeltuin aan de Piet Heinstraat 
spelen, hebben de speeltoestellen zelf uitgezocht. Dat hebben ze goed 
gedaan; dat blijkt wel uit het feit dat het er gezellig druk is en er dus 
heel veel gespeeld wordt. Het werkt en het leeft! Hieronder een beeld 
van het opbouwen van de toestellen.

Vrolijke stenen zorgen 
voor blije gezichten
Tijdens de lockdown was er geen mogelijkheid tot het geven van les-
sen op school. Dit gemis van contact heeft een behoorlijke impact op 
velen van ons. Een leerkracht van Hallo Wereld deelde de activiteit 
Happy Stones met De Samensprong en de kinderen. Want, zo schreef 
ze: ‘wat is er nou mooier dan mensen of leerlingen blij te maken met 
iets simpels als een steen, vooral in deze coronatijd.’ Dit sloeg aan, 
want een beetje blijheid kunnen we allemaal wel gebruiken!

Maar wat is het eigenlijk? Hap-
py Stones, oftewel: Vrolijke Ste-
nen. Vrolijk word je er zeker van 
als je er eentje vindt! De stenen 
worden geverfd in mooie vrolij-
ke kleuren, figuren en beestjes. 
Als u er eentje vindt, dan mag u 
‘m meenemen, een tijdje houden 
en dan vervolgens weer ergens 
anders verstoppen. Het is wel fijn 
dat u de steen weer ergens neer-
legt, zodat ‘ie opnieuw iemand 
blij kan maken. Verstop de Happy 
Stones in de eigen voortuin langs 
de stoep, bij de buurvrouw, in een 
holle boomstam, in de speeltuin, 
op het schoolplein of een andere 
leuke plek.

Enthousiast geworden? 
Zo kunt u zelf meedoen
• Maak een fijne wandeling.

• Ga op zoek naar mooie ste-
nen/keien, maak ze thuis even
schoon.

• Versier ze met een mooie te-
kening, gezichtje of leuke
boodschap.

• Spray of verf er ‘blanke lak’
overheen, dan regent de ver-
siering er niet meteen af.

• Maak een nieuwe wandeling.
• Leg de stenen weer ergens

neer, zodat iemand anders ze
kan vinden.

Er is zelfs een heuse Facebook-
pagina aangemaakt door een 
bewoonster in de wijk; zoek op: 
Happy Stones Steenwijk-West. 
Hierop worden mooie foto’s ge-
deeld van blije kinderen die een 
steen hebben gevonden. Ook 
voor volwassenen!

‘t Is maar hoe 
je het bekijkt!
Waar in de vorige Kijk op West 
nog een stukje stond over een 
verouderde Google Streetview, 
zo staat er nu over het up-to-da-
te zijn van Google Maps! Als je op 
de website kijkt, blijkt het noor-

delijk deel van de Acaciastraat 
afgebroken te zijn. Maar ook de 
nieuwe huizen in Piet Speyk en in 
de Aastraat en Kanaalstraat staan 
allemaal op de foto. 
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Gezond eten: 
jong geleerd 
is oud gedaan

De leidsters van Speel@Home 
Kinderopvang vinden dat ze in 
zekere mate de verantwoorde-
lijkheid hebben voor het aanle-
ren van gezonde eetgewoonten. 
Het is daarom beleid om de ge-
zondheid en gezonde leefstijl 
van kinderen te bevorderen. 
Ook werkt er een gecertificeerde 
coach Gezonde kinderopvang bij 
Speel@Home.

Kinderen en jongeren leggen in 
hun jeugd een belangrijke ba-
sis voor hun toekomstige (on)ge-

zondheid. Door gezond gedrag 
te stimuleren is een deel van 
gezondheidsproblemen op vol-
wassen leeftijd al in de jeugd te 
voorkomen, of uit te stellen. 

Daarom geven de leidsters de kin-
deren gezond te eten. Wanneer je 
voornamelijk gezonde producten 
aanbiedt, wennen kinderen aan 
dit voedsel en gezonde eetge-
woonten. Het doel is dat kinderen 
opgroeien in een gezonde en vei-
lige omgeving waar medewerkers 
zelf het goede voorbeeld geven.

Meer ruimte nodig voor de Samensprong

Halverwege december ging de tweede lockdown in en moesten de scholen helaas weer sluiten en overgaan op thuisonderwijs. Op 9 februari 
gingen de deuren van de Wegwijzer weer open. Met de nodige maatregelen, maar kinderen, ouders en leerkrachten zijn enorm blij dat de 
school weer open is.

Jonge hulp 
bij aanleg 
jong groen

De Samensprong bestaat inmiddels zeven jaar en blijft groeien. Het zelf ontwikkelde onderwijsconcept met vakdocenten, maakt plaats voor 
het idee dat groepen vaker samenwerken. Het aantal leerlingen dat met plezier onderwijs volgt, is nagenoeg verdubbeld. Om al deze kinde-
ren een fijne werkplek te geven, heeft directeur Elly Fokker overlegd met de gemeente.

Het resultaat hiervan is dat er 
binnenkort een extra lokaal bij de 
Zuidwester komt. De bovenbouw-
groep van de Samensprong zal 
hier gebruik van gaan maken. Zo 
ontstaat er de ruimte om dit voor-
jaar al met twee groepen 1-2 te 

gaan werken. Er is daardoor plaats 
voor nieuwe leerlingen. 

Het team van de Samensprong is 
heel trots op deze groei en ziet 
de toekomst zonnig tegemoet. 
Een groeiende school biedt veel 

kansen en mogelijkheden om 
het onderwijs voor alle kinderen 
passend in te richten. Naast leer-
krachten, zet de Samensprong 
onderwijsassistenten, vrijwilli-
gers en studenten in. Ook kunnen 
ze bijna niet wachten tot ouders 

de school weer mogen betre-
den om te helpen bij activitei-
ten, een optreden te bezoeken 
en hen zo mee te laten genieten 
van het naar school gaan van alle 
kinderen. 

Bedrukte mondkapjes 
drukken stemming niet
“Het is fijn om weer op school te 
zijn,” vertelt Martijn van Heerde, 
directeur van de Wegwijzer. “Er 
klopt iets niet als de school leeg 
is en het stil is in de gangen. Dan 
is het fijn om na die weken van 
thuisonderwijs weer kinderen te 
horen en aan het werk te zien.” 

Er zijn veel mogelijke maatrege-
len die scholen kunnen nemen. 
Natuurlijk zijn er de standaard-
maatregen, zoals vaak handen 
wassen en afstand houden tussen 
volwassenen. Daarnaast worden 
de groepen van De Wegwijzer 
nu streng van elkaar gescheiden. 
“Normaal werken we ‘groeps-
doorbrekend’ (groepen door el-
kaar gemengd) op de middagen”, 
legt Martijn uit. “Nu kan dat niet, 
omdat dan de hele school in 
quarantaine moet wanneer een 
leerling positief besmet is. Ook 
hebben de verschillende groe-
pen een eigen plek op het plein 
om ervoor te zorgen dat ze bij 
het buitenspelen zo min mogelijk 
door elkaar heen lopen.” 

Mooie mondkapjes
Er is gekozen voor het dragen van 
mondkapjes voor leerlingen uit 
groep 7 en 8 in de centrale ruim-
ten. “De leerlingen komen elkaar 

tegen in de gang, bij de boeken-
kasten en rond de toiletten. We 
hebben van de nood een deugd 
gemaakt en mooie Wegwijzer-
mondkapjes laten maken.”

Hoe lang de extra maatregelen 
duren is nog niet bekend, maar 

de school zal ze met enige re-
gelmaat evalueren. Martijn: “We 
houden natuurlijk de perscon-
ferenties en de protocollen in 
de gaten, maar zullen ook kijken 
naar andere mogelijkheden. Als 
het weer mooier wordt, zijn er na-
melijk ook betere mogelijkheden 

om vanaf het plein direct de klas 
in te gaan zonder dat de hele klas 
dan vol staat met moddersporen. 
Misschien is het dan ook mogelijk 
andere maatregelen te versoepe-
len, binnen de regels.”

Op de foto’s staan jongens uit groep 6 van Kindcentrum Willem Al-
exander. Zij hebben geholpen om de tuin naast de voetbalkooi en de 
mooie nieuwe speeltuin opnieuw aan te leggen. De school ligt er im-
mers vlakbij.
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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. 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 C. Hulleman A. van Oplpenstraat 6
Krugerstraat, Paul Mevrouw W. Hermse Paul Krugerstraat 78 06 - 21355886
Lijsterbesstraat vacant 0521 - 853419
Lijsterbesstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper (bezorging) Meidoornstraat 2
Meidoornstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper Meidoornstraat 2
Olphenstraat, A. van vacant
Parkstraat De heer J. Veenman Parkstraat 2 0521 - 513162
Parkstraat De heer C. de Lange (bezorging) Aastraat 53 0521 - 854038
Potgieterstraat Mevrouw I. Plat Potgieterstraat 3 0521 - 511014
Rembrandtstraat (even) De heer K. Pijlman Rembrandtstraat 48 0521 - 854099
Rembrandtstraat (oneven) Mevrouw A. Spithoff Rembrandtstraat 52 0521 - 510350
Riebeeckstraat, Jan van Mevrouw  L. Amesz Jan van Riebeeckstraat 28 0521 – 518985
Rozenstraat De heer H. Holtjer Bloemstraat 16 0521 - 514632
Ruyterstraat, admiraal de 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) De heer P. Kruithof Jan Steenstraat 28 0521 - 515152
Stokvisstraat, Willem De heer W. Sommer W. Stokvisstraat 37 0521 - 517754
Tulpstraat De heer P. De Noord Irisstraat 77 0521 - 853435
Verlaat-De Werven-Groot Verlaat De heer H. Kruithof J. Catsstraat 16 0521 - 512476
Verlaatseweg Mevrouw H. Borman Verlaatseweg 73
Vermeerstraat Mevrouw S. Delfsma Vermeerstraat 20 0521 - 523417
Vestdijkhof De heer P. Damhuis Vestdijkhof 5 0521 - 570491
Vondelstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21

Contactpersonen 
maart 2021

COLOFON

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

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

Vestdijkhof 2
8331 PW  Steenwijk
0521 – 51 84 13

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

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

Stephan Lambeck, voorzitter

 Bijna woonachtig in West

 06 – 19 47 63 48

Jannes Mulder, penningmeester

 Paul Krugerstraat 47

 0521 – 51 15 75

Trijntje Doorenspleet, 2e voorzitter

2e penningmeester

 Havinkakker 6  

 0521 – 51 68 54

Adrie Berkenbosch, secretaris

 Vestdijkhof 2 

 0521 – 51 84 13 / 06 – 42 85 74 18 

 wijkverenigingsteenwijkwest@gmail.com

Harm Holtjer, lid 

 Bloemstraat 16

 0521 – 51 46 32

Bestuur

Wandel mee 
met buurtgenoten

Buurtwerker Steenwijk-West
Wouter Bierens 

 06 – 30 29 48 50 
 w.bierens@sociaalwerkdekop.nl

Beth-El nog 
steeds kerk 
in coronatijdBuurtwerk sport Steenwijker-

land organiseert samen met het 
Longfonds een wandeluitdaging. 
Wandelen is een eenvoudige en 
doeltreffende manier om de 
kwaliteit van leven van mensen 
te vergroten. En het is nog leuk 
en gratis ook!

De wandeluitdaging brengt men-
sen op een makkelijke manier in 
beweging. In zestien weken tijd 
wandelen zorg-/sport- en wel-
zijnsprofessionals één keer per 
week samen met de deelnemers. 
Natuurlijk houden zij rekening 
met ieders niveau.

Pas op voor bijwerkingen!
Zoals elk medicijn kan ook de 
wandeluitdaging voor bijwerkin-
gen zorgen: meer energie, minder 
stress, beter slapen, meer zelf-
vertrouwen, sterkere spieren en 
minder kans op een longaanval. 
Benieuwd naar de overige bijwer-
kingen? Wandel dan mee!

Meer informatie
Wilt u meer informatie? Wilt u 
graag meelopen? Of wilt u zich 
aanmelden als wandelmaatje? 

De
Steenwijkerlandse
wandeluitdaging!

De
Steenwijkerlandse
wandeluitdaging!

Buurtwerk sport organiseert samen met Longfonds een wandeluitdaging.

Wandelen is een eenvoudige, goedkope en doeltreffende manier om de kwaliteit van leven
van mensen te vergroten. En het is nog leuk ook!

De wandeluitdaging brengt mensen op een laagdrempelige manier in beweging.

In 16 weken tijd wandelen zorg/sport- en welzijnsprofessionals 1x per week samen met de
deelnemers. Natuurlijk houden wij rekening met ieders niveau.

Zoals elk medicijn kan ook de wandeluitdaging voor bijwerkingen zorgen:

Meer energie Minder stress
Beter slapen Meer zelfvertrouwen
Spieren worden sterker Minder kans op een longaanval

Benieuwd naar de overige bijwerkingen?

Wilt u meer informatie? Wilt u graag meelopen? Of wilt u zich aanmelden als
wandelmaatje? Neem dan contact op met Sandra Lampe. U kunt haar bellen op
telefoonnummer 06 302 867 71 of stuur haar een mail:
s.lampe@sociaalwerkdekop.nl

Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy) verwijzen we naar de folder ‘Uw rechten, onze plichten’ op de website onder het kopje Privacy Statement.

Neem dan contact op met 
Sandra Lampe. 
U kunt haar bereiken via 
06 – 302 86 771 of 
s.lampe@sociaalwerkdekop.nl.

De
Steenwijkerlandse
wandeluitdaging!

De
Steenwijkerlandse
wandeluitdaging!

Buurtwerk sport organiseert samen met Longfonds een wandeluitdaging.

Wandelen is een eenvoudige, goedkope en doeltreffende manier om de kwaliteit van leven
van mensen te vergroten. En het is nog leuk ook!

De wandeluitdaging brengt mensen op een laagdrempelige manier in beweging.

In 16 weken tijd wandelen zorg/sport- en welzijnsprofessionals 1x per week samen met de
deelnemers. Natuurlijk houden wij rekening met ieders niveau.

Zoals elk medicijn kan ook de wandeluitdaging voor bijwerkingen zorgen:

Meer energie Minder stress
Beter slapen Meer zelfvertrouwen
Spieren worden sterker Minder kans op een longaanval

Benieuwd naar de overige bijwerkingen?

Wilt u meer informatie? Wilt u graag meelopen? Of wilt u zich aanmelden als
wandelmaatje? Neem dan contact op met Sandra Lampe. U kunt haar bellen op
telefoonnummer 06 302 867 71 of stuur haar een mail:
s.lampe@sociaalwerkdekop.nl

Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy) verwijzen we naar de folder ‘Uw rechten, onze plichten’ op de website onder het kopje Privacy Statement.

In de vorige Kijk op West stond 
een foto van de voorganger 
van Beth-El Harry de Raaf, die 
sprak voor een lege kerkzaal en 
een camera. We zijn alweer een 
paar maanden verder en nu (hal-
verwege maart) houdt de Vrije 
Zendingsgemeente in Steen-
wijk-West nog steeds alleen di-
gitale diensten.

De kerk plant gewoon de dien-
sten rond Pasen en Pinksteren, 
in de hoop dat deze live kun-
nen plaatsvinden. Met of zonder 
mondkapjes, met of zonder zin-
gen; het is allemaal onzeker. Kan 
het niet, dan worden de vieringen 
gewoon gestreamd. Via de web-
site van Beth-El vzgbethel.nl is al-
les te volgen; iedereen is welkom.

Voorganger
Harry de Raaf is inmiddels niet 
meer de vaste voorganger, maar 
hij zal nog wel vaak als gastspre-
ker diensten leiden. Pastoraal me-
dewerker Roelie Stevens leidt ook 
diensten.

Goede Vrijdag
Vrijdag 2 april
Avondmaaldienst met Harry de 
Raaf

Eerste paasdag
Zondag 4 april
Paasdienst: 10.00 - 11.00 uur
Spreker: Roelie Stevens

Eerste pinksterdag
Zondag 23 mei
Pinksterdienst: 10.00 – 11.00 uur
Spreker: Harry de Raaf

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



