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9 oktober: 
Dag van 
het Huren
Op zaterdagmorgen 9 oktober or-
ganiseert Woonconcept weer de 
Dag van het Huren. Een mooie 
gelegenheid om bewoners te be-
danken en een praatje te maken. 
Op het moment dat deze Kijk op 
West naar de drukker gaat, was 
het nog niet bekend in welke wij-
ken Woonconcept dit jaar aanwe-
zig is. Komen ze in West, dan krijgt 
u bericht in de brievenbus. Wordt
vervolgd!

Bewoonster Carmen vertelt haar verhaal

Binnen twee maanden 
van oud naar nieuw

’Mevrouw, uw woning wordt waarschijnlijk gesloopt.’ Carmen Dorlandt kreeg het te horen, en ze schrok ervan! Er waren veel vragen, waarop 
pas na een lange stressvolle tijd antwoorden kwamen. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen: ze woont nu op een steenworp afstand van 
haar oude plekje in een volledig nieuwe woning. Mét een grotere tuin en óók nog naast haar vriendin. Ze vertelt haar verhaal.

Wees er snel bij!
JULI
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Carmen is dolgelukkig als ze een 
woning krijgt toegewezen in de 
Parkstraat in Steenwijk. De des-
tijds bijna-30-jarige bloemist 
stond op de drempel van een 
nieuw begin. De woning was wel 
oud, maar daardoor ook betaal-
baar. Carmen: ”En ik hou ervan, 
de authentieke details, een oude 
schouw in de keuken. Bovendien 
was het keurig onderhouden en 
installeerde Woonconcept een 
centrale verwarming voordat ik 
erin kwam.”

Schrikken!
”Het huis was koud in de winter, 
het tochtte, mijn energierekening 
was hoog, maar ik was er geluk-
kig. Het uitzicht aan de voorkant 
was prachtig en het was een knus, 
eigen plekje. Toen ik er koud een 
halfjaar woonde, hoorde ik dus 
dat de woning op de nominatie 
stond om afgebroken te worden. 
Dat was schrikken. Vooral omdat 
een nieuwe woning op dezelfde 
plek veel duurder zou worden. 
Buren hadden dezelfde proble-
men. We hebben veel overleg ge-
had en uiteindelijk, na een lange 
periode vol stress, bleek dat het 
huis met wat aanpassingen onder 
de sociale huurprijs kon blijven 
vallen. Oef!”

Hele prestatie
En toen volgde de periode van 
de bouw. Het Blokje-Om-con-
cept ziet er op papier prachtig uit: 

binnen twee maanden een nieu-
we woning. Maar dat betekent 
dus: verhuizen, verhuizen en nog 
eens verhuizen. En vertrekken uit 
je ingerichte, gezellige huisje en 
terugkomen in een kale, lege wo-
ning met betonnen vloeren. Veel 
georganiseer: welke spullen in de 
opslag, welke mee naar het tijde-
lijke vakantiehuisje… Ik vind dat 
ik die periode een hele presta-
tie heb geleverd, daar ben ik wel 
trots op!”

“Tijdens het hele project heb 
ik met Hanneke van Wooncon-

cept een fijn contact gehad. Met 
de bouwer was minder goed te 
communiceren; dan stond er zo 
maar ineens een timmerman aan 
de deur die iets moest doen, ter-
wijl ik naar mijn werk moest. Aan 
de andere kant heeft ’ie wel mooi 
werk geleverd: het is een mooi 
huis geworden. Het was nog even 
schrikken dat de achtertuinen on-
der water stonden, maar dat is ook 
snel opgelost.”

Girl power!
“Waarom de woning niet ge-
renoveerd kon worden, is me nu 

wel duidelijk. Want het comfort 
dat ik nu heb, had je dan nooit 
kunnen bereiken. De woning is 
licht, ruim, warm en ik heb bo-
vendien een grotere achtertuin. 
Als terugkeerder mocht ik kiezen 
welke woning ik wou. Zo koos ik 
voor de Kanaalstraat, in het ver-
lengde van de Parkstraat. Een 
iets minder mooi uitzicht aan de 
voorkant, maar wel een grotere 
achtertuin. Bovendien woon ik nu 
naast mijn vriendin, dat is erg ge-
zellig. De girlpower komt samen 
op de Kanaalstraat!”
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Toch wel
De Kijk op West biedt informatie 
voor alle wijkbewoners. Het is 
belangrijk dat iedereen deze in-
formatie krijgt, dat is goed voor 
de ontwikkeling van de wijk. 

Iedereen die in Steenwijk-West 
woont, doet mee aan de sociale 
ontwikkeling van de wijk. Daar-
om vallen alle bewoners onder de 
doelgroep van de Kijk op West. En 
om die reden doen de contact-
personen deze wijkkrant in álle 
brievenbussen, iedereen is als het 
ware een geadresseerde.

www.steenwijkwest.nl
WijkSteenwijkWest
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Steeds meer activiteit!

De samenleving gaat stukje bij beetje een beetje meer open. We 
kunnen weer een terrasje pakken, zweten in de sportschool en met 
het gezin naar de dierentuin. Zo langzamerhand gaan we weer toe 
naar de wereld van voor het coronavirus.

Ook de contacten in de wijk kunnen hopelijk weer normaal worden. 
Niet dat vergaderen nou het allerleukste is om te doen, maar ik ver-
lang ernaar om weer een gewone bestuursvergadering met de wijk-
vereniging voor te zitten. Ook de contactpersonen kunnen eindelijk 
weer eens bij elkaar komen.

Gelukkig hebben kinderen minder last van corona en is het bij de 
nieuwe speelplaats bij de voetbalkooi al een drukte van belang. Het 
is een aanwinst voor West. En de SamenSprong organiseert een al-
ternatieve avondvierdaagse op één avond, mooi dat het weer kan!

Los van corona wordt er druk gewerkt aan het project in de Bloe-
menbuurt. We kunnen al aardig zien hoe het eruit komt te zien. 
Het gaat hard met de bouw van de nieuwe woningen. Ook staat 
er alweer een nieuw project op stapel: nieuwe woningen in de Jan 
Steenstraat, Admiraal de Ruyterstraat en Vondelstraat. Dit wordt ook 
heel mooi en een verrijking voor de wijk. Een compliment aan het 
adres van Woonconcept!

Er is veel activiteit in de wijk. Door de aannemers, bouwbedrijven, 
mensen van de gemeente, van Woonconcept. Maar ook door ons, 
door wijkbewoners. Na corona zullen we weer meer activiteiten or-
ganiseren, waar we altijd hulp bij kunnen gebruiken. Vele handen 
maken immers licht werk! Dus wie zich geroepen voelt en wat tijd 
over heeft… geef je op en stuur een mail naar: wijkverenigingsteen-
wijkwest@gmail.com. Of bel me even, mijn gegevens staan achter-
op deze krant.

Stephan Lambeck, voorzitter

O ja, nu ik dit schrijf is het EK voetbal net begonnen. Ik weet niet 
hoe ver het Nederlands elftal op het moment dat u dit leest, is ge-
komen. Maar ik heb een paar straten oranje zien kleuren, en daar 
word ik vrolijk van!

Van de 
wijkvereniging Oogsttijd in 

de Wijkmoestuin

Beth-El nog steeds 
kerk in coronatijd

Voor de vrijwilligers Emile en Joop is het voorjaar een drukke periode. In de Wijkmoestuin aan de Vermeerstraat komen allerlei groenten en 
vruchten op. De vrijwilligers onderhouden de tuin door onkruid weg te halen, grond aan te harken en slakken te verjagen. En ze doen natuur-
lijk het mooiste werk: oogsten!

Mocht u iets uit de Wijkmoes-
tuin willen hebben, meld u dan! 
Niets is zo lekker vers als uit de 
eigen moestuin! Er worden aller-
lei groenten geoogst. Weggooien 
is zonde, dus haal gerust wat op. 
Vraag het aan Emile en Joop, ze 
zijn er regelmatig. Wacht niet te 
lang, want op is op!

Het zou fijn zijn als de groep met 
vrijwilligers voor de moestuin wat 
groter wordt. De twee genoemde 
kanjers kunnen altijd hulp gebrui-
ken. Een paar maanden per jaar 
is het wat drukker, verder is er 
minder werk. Geef je op bij Step-
han Lambeck via wijkvereniging- 
steenwijkwest@gmail.com of  
06 - 19 47 63 48. Maar u kunt ook 
gewoon even bij de Wijkwerk-
plaats langs lopen.

Hopelijk is dit de laatste keer 
dat hier staat dat Beth-El kerk in 
coronatijd is. De versoepelingen 
hebben het mogelijk gemaakt 
dat er nu weer iedere zondag 
om 10.00 uur een kerkdienst 
gehouden kan worden. Met de 
nodige maatregelen: reserveren 
vooraf is gewenst en de diensten 
zijn ook via YouTube thuis te vol-
gen. Tijdens de diensten worden 
de regels en adviezen van de 
overheid gerespecteerd.

De Vrije Zendingsgemeente 
Beth-El kijkt uit naar meer ver-
soepelingen, zodat kerkgangers 
en buurtgenoten elkaar meer en 
makkelijker kunnen ontmoeten. 
Misschien zijn er nieuwe bewo-

ners van de Bloemenbuurt, waar 
het kerkgebouw aan grenst, die 
interesse hebben.

Burendag… 
Sowieso is het de bedoeling, als 
het allemaal kan, om mee te doen 
aan de Burendag op zaterdag  
25 september. Dan houdt de kerk 
open huis.

… en Startzondag 
De dag erna, 26 september, is het 
Startzondag, het moment waarop 
het kerkelijk jaar wordt begon-
nen. Er is een dienst met koffie en 
iets lekkers en daarna is er waar-
schijnlijk een fietstocht. Het een 
en ander hangt nog af van wat co-
rona doet.

Het is/was weer gezellig oranje in de wijk!

Hallo bewoners 
van Steenwijk-West,

Mijn naam is Berry van der Heide, 
ik ben sinds maart 2021 uw nieu-
we wijkagent. Ik heb het stokje over 
mogen nemen van Geert Kremer. 
Geert is inmiddels aan het genieten 
van zijn welverdiende pensioen!

Ik ben in 2009 begonnen bij de po-
litie, in 2015 ben ik komen werken 
in de gemeente Steenwijkerland. 
Sinds 2017 in de rol als wijkagent 
van de dorpen Oldemarkt, Paasloo, 
Ossenzijl, Kuinre, Scheerwolde en 
omgeving.

Van plattelandsgebied naar Steen-
wijk-West is een hele verandering, 
maar wel een mooie! Ik ervaar de 
diensten en contacten die ik inmid-
dels heb opgebouwd met bewo-
ners van West en netwerkpartners 
als erg prettig. De bewoners van 
West zijn open en sociaal en zijn in 
voor een praatje. Dat is iets wat mij 
erg aantrekt en helpt in het werk.

Op de dinsdagen ben ik zo veel als 
mogelijk te vinden op de fiets in 
de wijk. Spreek mij gerust aan als 
u mij ziet. Even een praatje, gezel-
lig! Wilt u op een andere manier
contact opnemen, dan kan dat via

0900-8844 of 
de website politie.nl.

Nieuwe wijkagent West 
stelt zich voor

Emile is veel te vinden in de Wijkmoestuin.

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

De volgende Kijk op West verschijnt 27 november. 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 
9 november 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.

Berry van der Heide
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Er zijn grootse plannen voor de 
Jan Steenstraat en omgeving. Net 
als in de Bloemenbuurt, verandert 
de plattegrond. De Jan Steenstraat 
wordt deels afgesloten voor au-
to’s. Aan de noord- en de zuidkant 
komen parkeerplekken en in het 
midden wordt het autovrij. Zie de 
tekening, die maakt veel duidelijk. 
Wat ook opvalt, is dat er veel groen 
komt.

Meer (soorten) woningen
In het hele plan verdwijnen 66 wo-
ningen en daar komen er 78 voor 
terug! Niet alleen meer woningen, 
maar ook nog eens verschillen-
de soorten. Er komen namelijk 52 
gezinswoningen, 8 levensloopbe-
stendige woningen en 18 kleine 
appartementen. 

Parkeren
In het plan is rekening gehouden 
met voldoende parkeerplaatsen. 
Bij een aantal blokken kan voor de 
deur geparkeerd worden en bij een 
aantal blokken niet. Hiervoor ko-
men er centrale parkeerplaatsen.

Wadi
Groen is belangrijk. De reden staat 
uitgebreid omschreven in het arti-
kel over de Bloemenbuurt (pagina 
8). In het kort: de klimaatveran-
dering zorgt voor meer hitte en 

extreme neerslag, dus daarmee 
houdt de gemeente rekening bij 
het inrichten van de straten en 
het groen. Zo komt er een brede 
groenstrook op de plek waar nu 
de Jan Steenstraat is. Het midden 
van de groenstrook ligt iets lager. 
In deze zogenaamde ‘wadi’ kan wa-
ter zich na regenbuien verzamelen 
zodat het langzaam in de bodem 
kan trekken.

Planning
De bewoners van de te slopen 
woningen, hebben bericht gekre-
gen dat vanaf september 2022 de 

sloop begint. De eerste bewoners 
hebben inmiddels al een andere 
woning gevonden. Woningen die 
leeg komen, worden in beheer ge-
geven bij AdHoc. In 2023 is het de 
bedoeling dat het hele plan wordt 
gebouwd. Daarvoor zal nog wel 
eerst het bestemmingsplan moe-
ten worden gewijzigd.

Informatieboekje
In het informatieboekje staat uit-
gebreid beschreven welke keuzes 
zijn gemaakt en waarom. Ook staan 
er meer tekeningen in. U kunt het 
downloaden via de websites van 

de gemeente (pagina ‘projecten in 
uitvoering’) en Woonconcept.

Wilt u meedenken? 
Een groot deel van het plan ligt 
vast, zoals het aantal woningen, 
het type woningen en de plek van 
de woningen. Op een aantal on-
derdelen is uw inbreng van har-
te welkom! Vindt u het leuk om 
mee te denken over de inrich-
ting van het openbaar gebied, 
parkeerplaatsen, het groen en 
de erfafscheidingen? Stuur dan 
een mail naar Hanneke Kroes via  
info@woonconcept.nl of bel haar 
via 088 – 61 62 000.

Project Admiraal Jan 
Vondel Steen de Ruyter
In de vorige Kijk op West stond 
een oproepje. Er werd gevraagd 
om mee te denken over een leu-
ke naam voor het project Jan 
Steenstraat, Admiraal de Ruyter-
straat en Vondelstraat. Er kwam 
een enthousiaste reactie op; die 
inzender ging zelfs zo ver dat ze 
een nieuwe straatnaam bedacht. 
Zó ver wil de gemeente niet gaan. 
Niettemin bedankt voor het origi-
nele idee! In de praktijk wordt in-
middels de naam Jan Steenstraat 
en omgeving gebruikt, dus ook in 
de Kijk op West houdt de redactie 
deze naam aan. 

Beste wijkbewoners, de kop is eraf. 
De eerste maanden als bewoners-
consulent van Woonconcept in 
de wijk Steenwijk-West zitten er 
op. Een warm welkom en een eer-
ste kennismaking met verschillen-
de bewoners, de wijkvereniging en 
andere netwerkpartners zijn inmid-
dels een feit. De hoogste tijd om 
mijzelf kort voor te stellen in deze 
Kijk op West.

Mijn naam is Marieke Brongers 
(35) en ik ben sinds 15 maart be-
wonersconsulent voor deze wijk. Al 
ruim tien jaar werk ik met plezier in 
de woningcorporatiewereld. Waar-
om? Mensen en wonen. Dat is mijn 
passie. Waarom wonen, werken
en leven mensen in een bepaalde
wijk? Wat vinden zij belangrijk?
Op welke manier willen zij betrok-
ken worden? Op welke manier wil-
len zij zelf een bijdrage leveren? Ik
geloof dat iedereen invloed wil op
zijn eigen leven en leefomgeving. 

Ik heb ontzettend veel zin om sa-
men met alle betrokkenen (maar 
vooral de bewoners) van de wijk op 

zoek te gaan naar antwoorden op 
deze vragen en verder te bouwen 
aan een mooie wijk waar u trots op 
bent. De komende tijd wil ik gaan 
gebruiken om kennis te maken, 
sfeer te proeven en het prachtige 
West te leren kennen. 
Voel je vrij om mij aan te spreken 
wanneer ik in de wijk aanwezig 
ben. Uiteraard kan je mij ook be-
reiken via het telefoonnummer van 
Woonconcept 088 – 61 62 000 of 
via info@woonconcept.nl. 

Tot snel!

Van de 
buurtwerker
Via deze column zou ik mij graag even aan u willen voorstellen. 
Mijn naam is Taco Schiphorst en sinds 1 mei 2021 werk ik als 
buurtwerker bij Sociaal Werk De Kop. Ik heb ruim tien jaar als jon-
geren- en ambulant werker gewerkt. Nu heb ik er zin in om mij als 
buurtwerker in Steenwijk-West in te zetten.

In de vorige editie van de Kijk Op West schreef mijn collega-buurt-
werker Wouter Bierens al dat hij het mooi vond om te zien dat er 
nog steeds veel activiteit was in West. Dit ondanks alle beperken-
de maatregelen. Het is goed dat er activiteiten zijn, zoals diverse 
klusjes bij inwoners vanuit de Wijkwerkplaats en nieuwe speel-
toestellen in de wijk bij onder andere de Van Speykstraat.

Inmiddels zijn we een editie van Kijk Op West verder en is meer 
en meer mogelijk wat gezamenlijke activiteiten betreft. Eind mei 
heeft de Overheid een heel handboek geschreven over de manier 
waarop buurt- en wijkcentra op een veilige manier heropend kun-
nen worden. Daar gaan we natuurlijk het liefst zo veel mogelijk 
gebruik van maken!

Het was mooi dat er tijdens de lockdown goed is gezorgd voor 
de mensen die afhankelijk zijn van zorg en/of ondersteuning. Via 
beeldschermen, met mondkapjes op en desnoods in beschermen-
de kleding is alle hulp ‘gewoon’ geboden. Vrijwilligers, medewer-
kers en instanties hebben dit goed gedaan.

Voorzieningen zoals De Korf of andere plekken in de wijk waar 
je vrij binnen kan lopen, waren veelal gesloten. Plekken om even 
een kopje koffie te drinken, gezelschap te vinden en gezamenlijke 
activiteiten te ondernemen. Gelukkig wordt er nu flink versoepeld 
door Rutte en De Jonge. Ook de wijkcentra mogen weer open. Na-
tuurlijk komt eerst de zomervakantie eraan, dus eerst zal De Korf 
nog dicht zijn. 

Maar als u in West woont en een idee heeft om toch al iets te or-
ganiseren, binnenkort of na de zomer, laat dat dan weten! Wij als 
buurtwerkers zijn ervoor om dat soort initiatieven te ondersteu-
nen. Samen bekijken we wat we kunnen doen. Dus neem gerust 
contact op met een leuk idee! Mijn gegevens staan achterop deze 
Kijk op West.

Wij hopen u zo snel mogelijk weer te ontmoeten. Op straat, in De 
Korf of via mail of telefoon. 

Taco Schiphorst, buurtwerker

Jan Steenstraat en omgeving

Grootse plannen:
autovrij en wadi

Op de plek van de Jan Steenstraat, Admiraal de Ruyterstraat en Vondelstraat worden in 2023 nieuwe woningen gebouwd. De gemeente en 
Woonconcept hebben hiervoor een ambitieus plan gemaakt. Dit wilden zij graag presenteren op een bijeenkomst, maar dat lukte niet door 
corona. Daarom zijn bewoners en omwonenden geïnformeerd met een nieuwsbrief en een uitgebreid informatieboekje.

76

Marieke Brongers

Nieuwe bewoners-
consulent stelt 
zich voor

Een voorbeeld van een wadi in een wijk
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Alle wijkwerkers van en in Steenwijk-West

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

Wie?  Marieke Brongers
Is?  bewonersconsulent
Bij?   Woonconcept
Wat ik doe? 
Ik houd mij bezig met leefbaar-
heid in de wijk, bijvoorbeeld 
klachten over overlast van buren. 
Ook met persoonlijke vragen over 
wonen kunnen huurders bij mij 
terecht. Ik werk nauw samen met 
alle andere instanties in de wijk. 
Ik kan ook bij u komen, maar u 
kunt ook op afspraak langskomen 
in ons steunpunt aan de Gast-
huisstraat 42.
Hoe kunt u mij bereiken? 
088 – 61 62 000
info@woonconcept.nl

Wie? Esther Otten en 
Sytske Wolthuizen

Zijn? wijkverpleegkundige 
Bij? Zorggroep Oude en 

Nieuwe Land, thuiszorg- 
 team Rondom de Kaampe
Wat we doen? 
Wij verlenen zorg bij mensen 
thuis en kunnen helpen bij het or-
ganiseren van overige zorg thuis 
(via thuiszorg, andere instanties 
of mantelzorg). 
Hoe kunt u ons bereiken? 
0521 – 74 40 42
e.otten@zorggroep-onl.nl
s.wolthuizen@zorggroep-onl.nl

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

Wie? Sebastian Reidsma 
Is? woonbeheerder huismeester

Wie? Jan Lijkendijk
Is? huismeester/wijkbeheerder

Bij? Woonconcept
Wat we doen? 
Wij zorgen dat de buurt schoon, 
heel en veilig is. Ik handel klach-
ten af over tuinen, openbare 
ruimte, achterpaden enzovoort. 
In de wijk zijn wij het eerste aan-
spreekpunt van Woonconcept.
Hoe kunt u ons bereiken?  
088 – 61 62 000
info@woonconcept.nl

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

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

Wie? Berry van der Heide
Is?  wijkagent voor 

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

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

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

Wie? Lina van Veen
Is? Coördinator Kernen  

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

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

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

Wie? Ons team bestaat uit Yvonne Veldhuizen, Klaas Piest,  
Aïcha Limane, Karen Olthoff, Kim Philippus, Elian Bruynen,  
Tamara de Roode, Taby Beugelink en Dennis Goes.

Zijn? Ambulante begeleiders
Bij? Stichting Frion
Wat we doen? 
Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking thuis. 
Met hulpvragen bij bijvoorbeeld post, administratie, financiën, op-
voeding, relaties, invulling vrije tijd en werk. Dit om zo zelfstandig 
mogelijk te kunnen wonen en leven. Wij werken voor de Wmo (ge-
meente) en voor de Wlz (Wet langdurige zorg/Zorgkantoor). Wij doen 
wat we zeggen en zeggen wat we doen.
Hoe kunt u ons bereiken? 
06 – 51 62 79 09 of 06 – 12 58 11 20
ambulantsteenwijkerland@frionzorg.nl

Door corona konden we helaas 
geen groepsfoto maken

6

3b
11



 kijk op westjuli 2021 - pagina 5

Alle wijkwerkers van en in Steenwijk-West

 1. Het Voetelinkhuis, Stichting Dagelijks Leven
  Verlaatseweg 12 

 2. Dagbesteding De Slinger, Frion 
Meidoornstraat 1 

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

Locatie 3b: Wijkmoestuin Vermeerstraat 

 4. Buurtzorg Team 3, Steenwijk-West
  Vondelstraat 3 

 5. Multifunctioneel centrum de Zuidwester 
A) Wijkactiviteitencentrum De Korf

  B) Obs De SamenSprong
  C) Gbs De Wegwijzer 

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

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

 7.  RIBW locatie Steenwijk-West
  Paul Krugerstraat 34 

 8.  Wijkwerkplaats Steenwijk-West
  Paul Krugerstraat 34a

 9. Villa Parkzicht, Vanboeijen
   Aastraat 2

 10. RSG Tromp Meesters
  Lijsterbesstraat 1

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

Wie? RIBW-Groep Overijssel,   
 Frans Stap
Wat we doen? 
Bij RIBW begeleiden wij twin-
tig cliënten met psychiatrische 
of psychische problemen die in 
Steenwijk-West zorg met verblijf 
krijgen. Ook geven we ambulante 
begeleiding aan cliënten die zelf-
standig wonen.
Hoe kunt u ons bereiken? 
0521 – 52 28 19
0521 – 52 11 78 (ambulant)
verblijfCG@ribwgo.nl

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

Wie? Meldpunt Openbare   
 Ruimte
Bij? Gemeente Steenwijkerland
Wat MOR doet? 
De openbare ruimte bestaat 
uit plekken als pleinen, wegen, 
sportvelden en parken. Heeft u 
last van iets in de openbare ruim-
te? Is er iets kapot, is er sprake 
van overlast, of is er een gevaarlij-
ke situatie ontstaan? Meld dit dan 
bij de gemeente via de website. 
Als er haast bij is, bijvoorbeeld 
het riool stroomt over, er ligt een 
boom over de weg of olie op het 
wegdek, dan kunt u bellen met de 
gemeente.
Hoe kunt u MOR bereiken? 
steenwijkerland.nl/Inwoners/
Leefomgeving/Meldingen_over_
openbare_ruimte
14 0521Legenda

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

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

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

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

Wie? Wouter Bierens 
 en Taco Schiphorst
Zijn? buurtwerkers in   
 Steenwijk-West
Bij? Sociaal Werk De Kop
Wat we doen? 
U kunt bij Taco en Wouter terecht 
met uw hulp- en ondersteunings-
vraag op het gebied van bijvoor-
beeld gezondheid, relaties en 
opvoeding. Daarnaast voor on-
der andere de Rechtswinkel, het 
mantelzorgnetwerk en het Vrij-
willigers Informatie Punt Steen-
wijkerland. De ondersteuning 
die Sociaal Werk De Kop biedt is 
kosteloos. 
Hoe kunt u ons bereiken?  
Wij lopen regelmatig door de 
wijk, spreek ons vooral aan! 
Mocht u dit graag telefonisch 
willen doen dan kan dit door te 
bellen met 0521 – 745 080 of 
door te mailen naar 
info@sociaalwerkdekop.nl.

Wie? Jelma, Jessica en Wouter
Zijn? Buurtwerkers met 
 specialisme Jongerenwerk
Bij? Sociaal Werk De Kop
Wat we doen? 
Wij zijn er voor alle jongeren in 
de gemeente Steenwijkerland en 
dus ook in Steenwijk-West! Voor 
leuke ideeën en activiteiten, kun 
je contact opnemen. In de volgen-
de Kijk op West vertellen we meer 
over ons leuke werk.
Hoe kun je ons bereiken?
Bel 0521 - 745 080 of stuur een 
mailtje naar jongerenwerk@ 
sociaalwerkdekop.nl.
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Peuters 
spelen 
postbode
Peuteropvang De Bezige Bijtjes 
wilde graag folders uitdelen in 
de wijk. Wie konden dat beter 
doen dan de jongste postbodes 
van West? Met succes heeft een 
groot deel van de buurt een fol-
der in de bus gekregen. De peu-
ters vonden het schitterend, 
mede doordat ze overal oranje 
versierselen zagen.

Op de vraag waarom de vlaggen 
er hingen, zei een van de peuters: 
“Daar is iemand jarig.”

Peuteropvang De Bezige Bijtjes 
noemt zichzelf een hele leuke, 
gezellige en vooral op speelse 
manier lerende groep. Dat sluit 
naadloos aan op de wijk. De pro-
fessionals van de opvang zijn de 
enthousiaste vrijwilligsters Ja-
net, Marijke en Helga dankbaar 
voor hun jarenlange steun en 
toeverlaat.

Groep 5/6 van obs de Samensprong heeft dit jaar meegedaan aan 
het project ‘scoor een boek’. Een project van de bibliotheek in 
samenwerking met SC Heerenveen om het lezen te bevorderen. Ruim 
1800 leerlingen in Friesland en de Kop van Overijssel deden mee.

Het project begon zoals een ech-
te voetbalwedstrijd met een fluit-
signaal. Onder toeziend oog van 
scheidsrechter Marijke van den 
Berg van de bibliotheek werd de 
aftrap gegeven.

Tijdens het project konden kin-
deren doelpunten verdienen met 
ieder gelezen boek. Op een gro-
te poster werd in de klas bijge-
houden hoeveel doelpunten er 
gescoord werden. Deze konden 
vergeleken worden met andere 
scholen die ook meededen aan 
het project. Daarnaast werden er 
leuke activiteiten georganiseerd 

op het gebied van boeken en le-
zen. Zo af en toe kregen de kinde-
ren tactische (lees)aanwijzingen 
van de spelers van SC Heeren-
veen via een filmpje.

Vanwege corona is de afsluiting 
van het project anders verlopen 
dan de bedoeling was. Er stond 
een sportdag op het programma 
waar alle deelnemende scholen 
aan mee zouden doen. Helaas 
kon dit niet doorgaan. In plaats 
daarvan werden de scholen af-
zonderlijk bezocht en de punten 
bekend gemaakt tijdens de afslui-
tende activiteiten.

Nieuwe boeken houden 
lezen leuk
Lezen is belangrijk voor de 
taalontwikkeling. Lezen is toe-
vallig ook nog eens leuk! Op de 
Wegwijzer wordt lezen natuur-
lijk gestimuleerd. Om het lees-
plezier te bevorderen, kreeg 
iedere groep een budget om 
nieuwe leesboeken uit te zoe-
ken. Samen zochten de kinderen 
boeken uit als aanvulling voor in 
de schoolbibliotheek.

In het voorjaar stonden er ineens 
grote dozen met boeken in de hal 
van de school. Deze dozen waren 
gebracht door Steenwijks Boek-
huis en zaten vol met de nieuwste 
kinderboeken van de afgelopen 
jaren. In iedere groep kwam de 
opdracht om boeken uit te zoe-
ken die de kinderen ook leuk von-
den om op school te hebben. 
De leerlingen kwamen met een 

mooie lijst boeken, die korte tijd 
later op school geleverd zijn.

De Gorgels, Superjuffie, De Waan-
zinnige Boomhut, Dagboek van 
een Muts… het zijn de bekende, 
populaire titels. Maar ook een 
Rembrandt Voorleesboek, een 
Prentenbijbel en boekjes over 
Einstein en het heelal belandden 
in de bibliotheek van de school. 

De uitgezochte boeken zorgen 
gelijk voor extra leesmotivatie bij 
de leerlingen. Ze prijzen de boe-
ken bij elkaar aan. Het is belang-
rijk, want door het lezen wordt 
de woordenschat vergroot en de 
gelezen boeken leggen een basis 
voor het herkennen van de spel-
lingregels. En lezen is prikkelend 
voor de fantasie! 

Van de Korf
Beste mensen,
Ja, ja, we kunnen weer open per 1 september! De activiteiten gaan 
dan hopelijk weer van start. We zijn in volle gang met de plannin-
gen. Maar tijdens het ter perse gaan van de krant is de activiteiten-
kalender nog niet klaar. Bovendien komt eerst de zomervakantie 
nog, waarin de meeste mensen weg zijn en er dus geen activitei-
ten zijn.

In de volgende wijkkrant hopen we meer gegevens van de activi-
teiten te laten zien. En zelfs al wat verslagen van wat er in De Korf 
heeft plaatsgevonden. We hopen de vaste gebruikers per 1 sep-
tember in ieder geval weer terug te zien. Bijvoorbeeld het Wijkres-
to, yoga, schilderen, darters en biljarters. Reserveren kan via info@
dekorfsteenwijk.nl.

Penningmeester gezocht
Meer activiteiten betekent ook weer dat er inkomsten komen. En 
uitgaven. En dat moet allemaal bijgehouden worden. Door iemand 
die goed op de centjes kan passen, oftewel: een penningmees-
ter. Wilt u zich aansluiten bij het bestuur van De Korf als penning-
meester? Neem dan contact op met Harm Holtjer; zijn gegevens 
staan achterop deze krant.

Harm Holtjer, voorzitter

Wedstrijd 
stimuleert lezen

Een veilige zomervakantie
De zomervakantie komt eraan! 
Tijd om te genieten. Een 
gezellige barbecue in de tuin, 
genieten op de camping of 
verkoeling zoeken in of op het 
water. Weet u wat u kunt doen 
om uw eigen veiligheid en die 
van anderen tijdens de vakantie 
te vergroten?

Een ongeluk zit namelijk in een 
klein hoekje. Een steekvlam in de 
barbecue of een ongeluk met de 
gasfles komen vaak voor. Zorg er 
in elk geval voor dat u altijd een 
brandblusser bij de hand heeft, 
zodat u kleine en beginnende 
brandjes zelf kunt blussen. Hier-
onder leest u een paar tips voor 
een (brand)veilige vakantie.

Gasfles
Ongelukken met gasflessen zijn 
meestal het gevolg van verkeerd 
gebruik. Bewaar en vervoer gas-
flessen rechtop en zet ze op een 
koele, goed geventileerde plaats. 
Kom nooit met een vlam of bran-
dende sigaret in de buurt van 

zo’n fles. Let er verder op dat de 
gasfles is aangesloten met een 
goedgekeurde slang en laat de 
gasfles vullen door een erkend 
vulstation.

Barbecue en vuurkorf
Veiligheid tijdens het barbecue-
en of rondom de vuurkorf heeft u 
zelf in de hand. Check in elk geval 
vóór het barbecueën of gebruik 
van de vuurkorf of open vuur is 
toegestaan. Plaats de barbecue of 
vuurkorf op vaste ondergrond en 
op afstand van brandbare materi-
alen zoals de parasol of de tent. 
Spelende kinderen en huisdieren 
blijven natuurlijk uit de buurt. Ge-
bruik in het geval van houtskool 
nóóit benzine, petroleum of spi-
ritus als aanmaakvloeistof. Plaats 
de gasfles van een gasbarbecue 
altijd naast de barbecue en niet 
eronder. Houd verder altijd een 
brandblusser of een emmer water 
of zand bij de hand.

Op de boot
Vluchten op de boot is lastig en 

daarom zijn er voorzorgsmaatre-
gelen nodig als er toch brand uit-
breekt. Het meest voor de hand 
liggende blusmiddel is water, dus 
houd altijd een emmer aan een 
lijn binnen handbereik. Houd de 
vluchtwegen vrij en zorg ervoor 
dat iedereen weet wat de vlucht-
wegen zijn en waar blusmiddelen 
te vinden zijn. Maak regelmatig 
‘schoon schip’ door het motor-
compartiment te controleren. Als 
je tankt, let er dan op dat er geen 
brandstof op hete motoronder-
delen valt. Zorg verder voor vol-
doende reddingsvesten en leg ze 
op een gemakkelijk bereikbare 
plaats.

Wil je meer weten?
Wil je alle tips over veilig vakan-
tie vieren lezen? Ga dan naar 
www.brandweer.nl/brandveilig-
heid. Heb je een andere vraag 
over (brand)veiligheid? Stel dan 
je vraag via WhatsApp aan team 
Risicobeheersing. Ze zijn bereik-
baar op 06 – 25 14 50 93.
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Voor de verschillende soorten 
werk heeft de NoordWestGroep 
verschillende bedrijfsonderde-
len. Nu is er eentje bijgekomen, 
en die heet: Kopwerk. Dat is ei-
genlijk een onderdeel waar ieder-
een terecht kan die niet bij een 
van de andere onderdelen past.

Linda van Dijk, de Steenwijk-
ster die het gezicht is van de In-
ternationale Vrouwendag, werkt 
ondanks een visuele beperking 
fulltime in het groen. Zij verricht-
te de opening van NWG Kopwerk, 
samen met bedrijfsleidster Sonja 
Fokkens. Die zei: “Wij geloven dat 
iedereen kan bijdragen aan de 
maatschappij. Mensen op alle ni-
veaus en vanuit alle achtergron-
den. Bijvoorbeeld mensen vanuit 
een bijstands- of werkeloosheids-
uitkering, WIA of Wajong, maar 
ook mensen die ‘gewoon’ toe zijn 
aan een andere baan.”

Wil je graag werken?
Diploma’s of niet, het maakt niet 
uit. NoordWestGroep vindt iets 
dat past. Bel 0521 – 52 92 00 of 
mail contact@noordwestgroep.nl!

De succesvolle Wijkwerkplaats in Steenwijk-West is een onderdeel van de NoordWestGroep. Bij die groep kan iedereen die wíl werken, ook 
echt werken. In de horeca, in het groen, industrie, schoonmaak of iets technisch enzovoort.

Werk voor iedereen bij 
NWG Kopwerk

Openingshandeling door Linda van Dijk en Sonja Fokkens

Robot in de 
thuiszorg is populair
Wist u dat… elk jaar weer meer 
mensen getroffen worden door 
hersenletsel? En dat Zorggroep 
Oude en Nieuwe Land hier gespe-
cialiseerde collega’s voor heeft? 
Sandra Storck en Sonja Len-
stra zijn zogenaamde NAH-ver-
pleegkundigen. NAH staat voor 
niet-aangeboren hersenletsel. 
Denk daarbij aan MS, parkinson, 
een hersenbloeding of hersen-
letsel na een ongeluk. Sandra en 
Sonja begeleiden, adviseren, on-
dersteunen en geven voorlichting. 

Wist u dat... er robotjes bestaan 
in de thuiszorg? Deze robot heeft 
de vorm van een bloempot en ze 
heet Tessa. Tessa helpt met geheu-
gensteuntjes zoals ‘Meneer Jans-
sen, het is tijd om een kopje koffie 
te pakken’ of ‘Mevrouw Katers, de 
krant ligt in de brievenbus. U kunt 
deze gaan ophalen’. Voor men-
sen met niet-aangeboren her-

senletsel is Tessa superhandig!  
Nieuwsgierig? Of heeft u vra-
gen? Neem gerust contact op met 
Marleen van Benthem-Stam van 
thuiszorgteam Steenwijk-West 
via 06 – 22 633 950 of m.vanben-
them@zorggroep-onl.nl. Ook (en 
juist) nu staat de thuiszorg van 
Zorggroep Oude en Nieuwe Land 
voor u klaar! Altijd en overal, pro-
fessionals met hart voor mensen. 

Wijkverpleegkundige 
Fransien over 
dankbare mensen
Fransien, 23 jaar, werkt sinds 2016 bij Zorggroep Oude en Nieu-
we Land. Momenteel maakt ze deel uit van het team Rondom De 
Kaampe. De uit Ruinerwold afkomstige wijkverpleegkundige is ooit 
begonnen als vakantiekracht. “Tijdens mijn opleiding hbo Verpleeg-
kunde heb ik vakantiewerk gedaan in de zorg”, vertelt Fransien. “Ik 
wilde kennismaken met het échte werk, omdat ik vroeger altijd twij-
felde tussen verpleegkunde en het kappersvak. Tijdens mijn vakan-
tiewerk en stages werd het wel duidelijk: ik wil in de zorg werken als 
wijkverpleegkundige!”

“De eerste cliënt die ik tijdens 
mijn stage heb leren kennen, zal 
ik nooit vergeten”, vertelt Fran-
sien. “Hij kwam later, toen ik weer 
vakantiewerk deed, te overlijden. 
Het was een bijzondere man die 
binnen het team voor reuring 
zorgde. Hij maakte het ons ook 
niet makkelijk om hem de juiste 
zorg te verlenen. De omslag was 
dan ook groot toen hij in zijn laat-
ste levensfase kwam en ineens 
zijn dankbaarheid naar ons ging 
uitspreken.”

In de laatste levensfase
“Het blijft me sindsdien bij dat 
cliënten, zolang het goed met ze 
gaat, die dankbaarheid niet altijd 
laten merken of uitspreken. Wan-
neer hun zorgvraag toeneemt of 
een cliënt bijna overlijdt, 
is er juist altijd veel 
dankbaarheid. Dat 
kenmerkt een mens 
op een mooie ma-

nier en maakt in een laatste le-
vensfase echt een verschil.”

Mooi werk
“Ik koos voor een baan in de 
zorg, omdat er veel uitdaging is 
en geen dag of mens hetzelfde 
is. Zelfs cliënten die we al tien 
jaar in zorg hebben, kunnen on-
verwacht een ander ziektebeeld 
krijgen. Daar moet je als wijkver-
pleegkundige dan snel op anti-
ciperen en de juiste zorg voor 
organiseren”, zegt Fransien. 

Ze besluit: “Het mooist aan het 
werken in de wijkverpleging vind 
ik het persoonlijke. Elke cliënt 
waar ik kom heeft zijn of haar ei-
gen gewoontes en een eigen ma-
nier van leven. Daar mogen wij 
ons steeds aan aanpassen. Mijn 

collega’s en ik hebben veel 
respect voor ieders normen 
en waarden.”

Wethouder Trijn Jongman komt langs

Polman runt Minibieb 
Steenwijk-West
Door Hilda Knol
Henk Polman runt sinds 2020 
de minibieb voor het pand van 
Buurtzorg aan de Vondelstraat 
3. Op 5 juni, de Dag van de Mini-
biebs, kreeg hij hoog bezoek van 
wethouder Trijn Jongman, maar
ook van veel andere bezoekers
die een fietstocht langs de mini-
biebs rijden. 

Aan de Dag van de Minibiebs de-
den 333 eigenaars van Minibiebs 
in heel Nederland mee. Henk Pol-
man is een van hen. Op 5 juni 
was hij al vroeg bezig om zijn mi-
ni-bieb goed te presenteren. Dat 
is een bruin kastje waar buurtge-
noten en bezoekers boeken kun-
nen lenen, ruilen of achterlaten. 
Ook heeft Polman nog een paar 
extra kratten met boeken en cd’s 
neergezet. 

Rond 10.30 uur kwam wethouder 
Trijn Jongman aanfietsen. Zij was 
in het gezelschap van Marja Elslo, 
die een minibieb aan het Steen-
wijkerdiep heeft. Zij had voor de 
Dag van de Minibiebs een fiets-
tocht van 21 kilometer uitgezet 
langs alle 12 minibiebs in Steen-
wijk en omgeving. Die fietstocht 
gaf zij de toepasselijke naam: 
Read and Ride. De wethouder 

opende eerst de Dag van de Mini-
biebs bij Elslo’s Bieb aan ’t Diep. 
Daarna fietsten de vrouwen een 
stuk van de route.

Breed assortiment
De wethouder had veel belang-
stelling voor de boeken in de 
minibieb van Polman. Ze merkte 
op dat hij een breed assortiment 
heeft. Van detective tot driestui-
verroman en van literatuur tot 
kinderboek. Polman: “Aan het be-
gin van de coronatijd ben ik met 
de minibieb begonnen omdat de 
bibliotheek dicht was en het erg 
duur is om boeken te kopen. En 
het houdt mij ook mooi bezig.” 
Een coördinator van de Wijkwerk-
plaats, waar Polman ook vrijwil-
liger is, regelde de standplaats 
voor de deur van Buurtzorg. “Een 
mooie centrale plek in de wijk,” 
aldus Polman. Iedereen mag gra-
tis een boek lenen uit zijn mini-
bieb. Lezers kunnen dat na lezing 
weer terugleggen in Polmans mi-
nibieb, maar ook in een andere 
minibieb. 

Mensen blij maken
Een eigen boek ruilen voor een 
boek uit de minibieb mag ook, 
evenals een boek brengen. Pol-
man heeft gemerkt dat er zo meer 

boeken bijkomen, dan dat er uit-
gaan. Elke maand legt hij er zelf 
ook een aantal nieuwe boeken 
bij, zodat de leners telkens een 
nieuw aanbod hebben. “Zo kan ik 
mensen nog een beetje blij ma-
ken in sombere tijden.” Hij kreeg 
trouwens ook nog een boek van 
wethouder Jongman: ‘Wij zorgen’ 
met verhalen uit de praktijk van 

zorginstelling Oude en Nieuwe 
Land. Jongman en Elslo stapten 
daarna weer op de fiets. Op naar 
de volgende bieb in de Beitel. 
Wie de fietsroute ‘Read and Ride’ 
nog wil rijden, kan daarvoor een 
app downloaden op de website 
Route.nl. Meer informatie staat op 
Facebook: Minibieb & Book Lo-
vers Steenwijk (e.o.).

Wethouder Trijn Jongman geeft een boek aan Henk Polman voor zijn 
minibieb. (Foto: Marja Elslo)
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De plannen voor de herinrichting 
van de Bloemenbuurt zijn begin 
juni - online - gepresenteerd aan 
de bewoners. Hoe alle huizen 
gebouwd zouden worden, was 
al bekend. Maar de ideeën voor 
de bestrating, parkeren en het 
groen nog niet. Ook werd in de 
online bijeenkomst verteld dat 
in een deel van de Bloemstraat 
het riool vervangen wordt. 

Het liefst zitten we natuurlijk in 
de Zuidwester, kopjes koffie erbij, 
de wanden vol met tekeningen 
en kaarten en een presentatie op 
een groot scherm. En vooral: be-
woners, mensen van de gemeen-
te, Woonconcept en Sociaal Werk 
De Kop die elkaar gewoon kun-
nen aankijken. Maar het moet 
gezegd worden: deze digitale bij-
eenkomst leek ook geslaagd. De 
opkomst was goed en de vragen 
die gesteld werden, konden wor-
den beantwoord.

Vragen en antwoorden
Toekomstige bewoners gaven aan 
dat ze graag in contact zouden ko-
men met de nieuwe buren. Woon-
concept kon antwoorden dat er 
per huizenblok kijkmomenten 
worden georganiseerd. Dan kun-
nen bewoners hun nieuwe buren 
ook ontmoeten.
Ook werd gevraagd of de ingete-

kende bomen definitief die plek-
ken zouden krijgen. Het antwoord 
was duidelijk: ja, op één plek na; 
het centrale veld. Daarvoor wil 
de gemeente samen met omwo-
nenden in het najaar bedenken 
hoe dat ingericht kan worden. Ko-
mend voorjaar (2022) worden alle 
bomen geplant. Een vraag welke 
bomen er zouden komen, kon niet 
beantwoord worden, want dat 
moet nog worden bedacht.

Energiezuinig
Er zit schot in de bouw door Roos-
dom Tijhuis. De twaalf blokken 
met woningen voor 1 á 2-per-
soonshuishoudens en kleine 
gezinnen zijn heel energiezui-
nig en gasloos. Er zitten zonne-
panelen op en ze zijn heel goed 
geïsoleerd. Dit betekent dat de 
woningen evenveel energie op-
wekken als dat er bij normaal 
gebruik wordt verbruikt. De ener-
gierekening van de toekomstige 
bewoners zal zeer laag zijn, of 
zelfs nul.

Veilig voor fietsers
Fietsende leerlingen van de 
RSG bepalen het straatbeeld 
in de Bloemstraat en de Lijs-
terbesstraat. Veiligheid staat 
voorop. Daarom is het parkeren 
aangepast; auto’s rijden niet meer 
gevaarlijk achteruit van een par-

keerplaats. Bovendien is de weg 
zo bestraat en ingedeeld, dat 
fietsers eenvoudig en veilig naar 
school kunnen.

Klimaat en duurzaam
De klimaatverandering zorgt voor 
meer hitte en extreme neerslag. 
Daar kun je rekening mee hou-
den bij het inrichten van de stra-
ten. Hoe meer stenen, hoe meer 
de hitte wordt vastgehouden. Dus 
er is zoveel mogelijk groen inge-
tekend, zoals bijvoorbeeld groe-
ne parkeerplekken. Ook wordt het 
regenwater eerder opgenomen 
door groen. Er komen verschillen-
de soorten planten en struiken; 
dat is goed voor bijen, vlinders en 
vogels.

Centrale veld
Het veld in het midden van de 
Bloemenbuurt is natuurlijk de 
ideale plek voor de toekomsti-
ge buurtbarbecues. Of zoals dat 
heet: een groene plek voor jong 
en oud, met ruimte voor spelen, 
ontmoeten en ontspannen. Of er 
bankjes komen, tafels, speeltoe-
stellen, welke bomen, planten of 
en moestuin, dat is aan de omwo-
nenden. In het najaar komt er een 
bijeenkomst hierover.

Planning
De woningen zijn eerder klaar 

dan de wegen. In de zomer de 
eerste huizenblokken aan de Aca-
ciastraat, eind van het jaar de 

laatste. Parkeerterreinen en voet-
paden worden in de tweede helft 
van dit jaar in delen aangelegd. 

In het voorjaar van 2022 volgen 
de rijbanen en het riool in de 
Bloemstraat.

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 Olphenstraat 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 De heer C. Hulleman A. van Olphenstraat 6
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 De heer P. Prins Piet Heinstraat 22 0521 - 513896
Speykstraat, van De heer R. van Roozendaal Van Speykstraat 12 0521 - 516102
Steenstraat, Jan (oneven) Mevrouw T. Mulder Jan Steenstraat 15 0521 - 514188
Steenstraat, Jan (even) De heer P. Kruithof 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 
juli 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

Bloemenbuurt: groene buurt

De bouw gaat snel, op de daken zitten al zonnepanelen.

Buurtwerker Steenwijk-West

Wouter Bierens 

 06 – 30 29 48 50 

 w.bierens@sociaalwerkdekop.nl

Taco Schiphorst 

 06 – 20 50 68 09 

t.schiphorst@sociaalwerkdekop.nl

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



