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Steenwijk-West
20 oktober, 20.00 uur: ledenvergadering. Kom en ontmoet! (pagina 2)

Mededelingen van
het bestuur
Hopelijk heeft u allen een
mooie vakantie gehad,
thuis of ver weg, ieder
op zijn eigen manier.
Diverse verenigingen zijn weer gestart
met een nieuw seizoen, ook de wijkvereniging heeft de draad weer opgepakt
om via allerlei vergaderingen en bijeenkomsten in De Korf een bijdrage te
leveren om met elkaar te zorgen voor
een mooie wijk waar het goed wonen
is. Heeft u al eens een kijkje genomen in
De Korf in dat mooie gebouw (de Zuid-

wester) aan de Gasthuislaan? Dat moet u
zeker een keer doen, u wordt gastvrij ontvangen! De entree is door de gemeente
verfraaid met een drietal bloembakken,
coördinatie en onderhoud is in handen
van ons bestuurslid Arno Vos.
■
lees verder op pagina 2 ❱❱

www.dezuidwestersteenwijk.nl
De beheerder van de Zuidwester, Harm
Holtjer, brengt graag de website van de
Zuidwester onder de aandacht:
www.dezuidwestersteenwijk.nl.
Gebruikers en huurders staan erop, allen
met een link naar de eigen website. 
■

Kijk op
West
Wijkvisie: plan van aanpak 2015-2019 is klaar
Er is in de eerste jaren van de Wijkvisie 2025 veel gebeurd; het resultaat ziet u
dagelijks om u heen. Voor de volgende periode, van 2015 tot 2019, werken
Woonconcept en de gemeente Steenwijkerland de plannen nu uit. Daarvoor
wordt gebruik gemaakt van de resultaten van een evaluatieonderzoek dat begin
dit jaar is uitgevoerd.
Het was de bedoeling om rond het uitkomen van deze Kijk op West tijdens een
openbare wijkavond de plannen voor
de komende vijf jaar te presenteren: wat
wordt er gesloopt, wat wordt er gerenoveerd, welke straten worden opgeknapt,
wat gaat er op sociaal terrein worden ondernomen? Helaas is het niet gelukt om
die planning te halen doordat de besluitvorming binnen de gemeente iets langer
duurt dan was voorzien.

De Stuurgroep Wijkvisie, waarin gemeente en Woonconcept zitten, is inmiddels wel akkoord met de plannen.
Het is de bedoeling dat besluitvorming
bij de gemeente zal plaatsvinden in
november en (begin) december. De
openbare wijkavond wordt hoogstwaarschijnlijk op 1 december gehouden, u
ontvangt daarvoor tegen die tijd een
uitnodiging.
■
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Blikvangers

Maar niet alles loopt zoals we wel graag
zouden willen, neem nou de blikvangers
in de Bloemstraat. Door toename van
het zwerfvuil in de Bloemstraat en rond
de Irisflat heeft de gemeente op verzoek
van de wijkvereniging in 2012 twee blikvangers geplaatst. Leerlingen van de RSG
(Regionale Scholen Gemeenschap) zijn
op de hoogte gebracht dat deze er voor
hen staan, zij kunnen hun afval erin kwijt.
Na plaatsing en overleg met de schoolleiding van de RSG is de hoeveelheid zwerfafval aanzienlijk verminderd.

Helaas worden er de laatste tijd bij het legen van de blikvangers zakken met huisvuil in aangetroffen of die zijn eronder
geplaatst, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Laten we er met elkaar voor zorgen
dat zo’n mooie voorziening kan blijven
bestaan, anders is de gemeente genoodzaakt ze weg te halen met alle gevolgen
van dien voor het aanzien van de mooie
opgeknapte toegang tot onze wijk via de
Tulpstraat.

Wandelend archief
Zoals u in de agenda bij het punt ‘bestuursverkiezing’ kunt zien, is onze voorzitter Jannes Mulder aftredend als voorzitter
maar blijft hij wel als algemeen bestuurslid behouden voor de vereniging. Vorig
jaar heeft hij al vroegtijdig te kennen gegeven het na veertien jaar wel welletjes
te vinden en dat moeten we respecteren.
Na de brand in De Korf eind vorig jaar is
vrijwel het gehele archief verloren gegaan.
We zijn dan ook verheugd dat Jannes in
het bestuur blijft om met zijn ervaring de
nieuwe voorzitter met raad en daad bij te
staan en daarbij ook nog kan putten uit
een enorm geheugen.
■

Bestuur wijkvereniging ‘Steenwijk-West’ ■

Uitnodiging jaarvergadering:
kom en ontmoet!
Het bestuur van Wijkvereniging ‘Steenwijk-West’ nodigt u van harte uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering 2014, op maandag 20 oktober, 20.00 uur in
De Korf.
Agenda:
1. Opening/mededelingen
2. Notulen vorige vergadering d.d. 15 april 2013
3. Jaarverslag 2013 (secretaris)
4. Financieel verslag 2013 (penningmeester)
5. Begroting 2014 (penningmeester)
6. Verslag kascontrolecommissie (Ko Smink en Willem Sommer) (K. Pijlman reserve)
7. Verkiezing kascontrolecommissie
8. Bestuursverkiezing
- Aftredend als voorzitter Jannes Mulder, gaat door als algemeen bestuurslid
- Aftredend en niet herkiesbaar Irene Mulder
- Kandidaat voorzitter Sandra Delfsma
- Kandidaat bestuursleden kunnen zich melden tot aanvang van de vergadering
Pauze
9. Bestemming koppengeld (ideeën zijn welkom!)
10. Rondvraag
11. Sluiting
Maandagavond 13 oktober kunt u tussen 19.00 en 20.00 uur in De Korf verslagen verkrijgen/inzien, maar uiteraard ook bij de vergadering zelf.
■

Wijkvereniging
en De Korf
De wijkvereniging is statutair een vereniging met leden, waarbij we alle bewoners
van West beschouwen als lid van de vereniging. Het bestuur van De Korf is een
stichting die zelfstandig werkt en met een
aantal vrijwilligers de exploitatie van De
Korf voor zijn rekening neemt, statutair
zijn De Korf en de wijkvereniging twee
los van elkaar opererende organisaties.
Een aantal bestuursleden van de wijkvereniging zit ook in het bestuur van De
Korf. Vanaf de start van De Korf begin mei
dit jaar, werken we nauw samen maar financieel geheel gescheiden van elkaar.
Tijdens de aanstaande ledenvergadering
(jaarvergadering) bespreken we of deze
situatie goed bevalt.
■
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Een maatje vind je via www.moatien.nl
De wijkvereniging en Timpaan Welzijn gaan begin november onder de naam
moatien.nl een sociale marktplaats presenteren. Een marktplaats is een plek
waar vraag en aanbod elkaar vinden, het sociale is dat het gaat om diensten die
je als bewoners voor elkaar kan doen zonder dat er iets tegenover staat. Voor en
door bewoners van Steenwijk-West.
Vraag en aanbod kunnen elkaar vinden
op moatien.nl. Denk aan het zoeken van
gezelschap, het uitlaten van de hond, een
lift naar de dokter, een klusje in huis of
hulp in de tuin. Iedereen heeft weleens
een vraag en velen hebben anderen iets
te bieden. U kunt ook af en toe een handje
helpen; gewoon wanneer het u uitkomt.
Want wat voor u een kleine moeite is, kan
voor een ander juist heel veel betekenen.

Een ander voorbeeld is de verbinding tussen instanties en de wijk, Frion is een van
die betrokken organisaties. Cliënten van
Frion helpen de vrijwilligers van De Korf
bij het draaiend houden van het wijkcentrum. Zo wordt de was gedaan door De
Slinger en maken cliënten regelmatig de
ramen schoon bij De Korf. Mooie voorbeelden, waarvan er in de toekomst nog
veel meer zullen volgen.

Verbinding

Wijkwebsite

Naast de diensten die u voor elkaar kunt
doen, biedt moatien.nl ook een verbinding met de organisaties in de wijk. Frion,
RIBW, buurtzorg, Plusteam, basisscholen,
allemaal partijen die een actieve rol kun-

Tijdens de voorbereidingen voor moatien.nl is het idee ontstaan om deze website breder te trekken naar een digitale
ontmoetingsplek voor alle mooie initiatieven uit de wijk. Een wijkwebsite voor
Steenwijk-West dus! Een site waar alles
wat zich in de wijk afspeelt, actief is en
georganiseerd wordt samen komt. Waar
je de wijkvereniging vindt, De Korf een
plek heeft, maar ook actieve partijen als
de scholen, Woonconcept en zorginstellingen. De wijkwebsite zal iedereen verbinden.

Ook in de redactie?

nen spelen bij moatien.nl; die ook vragen
hebben of hulp kunnen bieden. Deze
verbinding biedt veel nieuwe kansen en
mogelijkheden.

Goede voorbeelden doen volgen

Er gebeurt al heel veel op het gebied
van informele hulp in Steenwijk-West. De
uitgenodigde asielzoekers uit Syrië hebben dit al ondervonden. Zoals u elders
in de krant leest is deze groep mensen
verdeeld over drie huizen in West komen
wonen. Bij een van de huizen moest de
tuin aangepakt worden. Joop uit de Acaciaflat bood zijn hulp aan, een paar dagen
de handen uit de mouwen en Joop had
de boel weer op orde. Daar kwamen vele
bedankjes en kopjes thee aan te pas. Nu
nog heeft Joop regelmatig even contact
met de familie en regelt hij kleine klusjes.

Timpaan is op zoek naar buurtbewoners
die de redactie willen ondersteunen om
deze site te beheren, ideeën in te brengen
en mee te denken. Heeft u vragen hierover of interesse? Neem contact op met de
wijkkracht Frans ten Veen via f.ten.veen@
timpaanwelzijn.nl of Kristy van Oosterhout
van Timpaan Welzijn via Kristyvanoosterhout@gmail.com.
■
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Leuke plannen voor groen
Park- en Kanaalstraat

Op 1 september zijn de werkzaamheden
voor het vervangen van de riolering begonnen, deze zijn nu in volle gang. Als
alles volgens planning verloopt, zijn
ze eind 2014 klaar. Het groen is in het
voorjaar van 2015 aan de beurt. Met

een groep bewoners is een ontwerp gemaakt voor de inrichting van het groen
bij de Kanaalstraat. Het viel op dat zij
hier heel goede en bruikbare ideeën
voor hadden. Op dinsdag 7 oktober van
18.00 - 19.30 uur is er in De Korf een

inloopavond gepland om het plan te
komen bekijken. De bewoners van de
Park-, Kanaal- en Aastraat zijn hiervoor
persoonlijk uitgenodigd.
■

Aastraat: spannend project
De sloopwoningen aan het oude deel van
de Aastraat zijn bijna allemaal leeg. Dat wil
zeggen dat bijna alle huurders van Woonconcept zijn vertrokken. Voor enkele personen moet nog een oplossing gevonden
worden en daar wordt hard aan gewerkt. De
voorbereiding voor de sloop van de woningen is inmiddels in volle gang. De daadwerkelijke sloop is afhankelijk van het moment
waarop de laatste huurder vertrokken is.
Woonconcept Vastgoed is opdrachtgever

voor de bouw. Zoals het nu lijkt, zou die
eind november, begin december kunnen
starten. Dit houdt in dat er samen met
(oud-)bewoners, omwonenden en andere
betrokkenen getekend gaat worden aan
een ontwerp voor nieuwe woningen die het
beste zouden passen in de Aastraat van de
toekomst. Het is voor het eerst dat Woonconcept nieuwbouw op deze manier gaat
voorbereiden, dus het wordt een spannend
project. Via de Kijk op West houden wij u op
de hoogte!
■
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Jan van Riebeeckstraat:
plan gewijzigd, bouw start begin 2015
Door de investeringsstop waar Woonconcept vorig jaar mee te maken kreeg, zijn
de voorbereidingen voor de nieuwbouw
aan de Jan van Riebeeckstraat – ter vervanging van het blokje ouderenwoningen – behoorlijk vertraagd. Maar nu is dit
weer opgepakt. Wel is er een wijziging:
oorspronkelijk is uitgegaan van acht jongerenwoningen op de twee verdiepingen
en vier woningen voor cliënten van RIBW
op de begane grond. Het aantal jongerenwoningen is nu teruggebracht naar vier.
De andere vier woningen zijn straks voor
eenieder toegankelijk, waarschijnlijk komen daar alleenstaanden, want ze zijn niet
groot. Naar verwachting start de bouw begin 2015.
■

Speelplein Aastraat gepimpt
Het speelpleintje aan de Aastraat oogt
weer fris en uitnodigend, na een opknapbeurt door omwonenden. Kelvin de
Ruiter (9 jaar) stuurde met hulp van zijn
moeder tekeningen naar de gemeente om zo aandacht te vragen voor de
speelplek voor zijn huis in de Aastraat.
Hij vond dat het wel wat mooier kon en
wilde ook graag een nieuw speeltoestel.
De speeltuin was echter nog niet aan de
beurt om opgeknapt te worden; de toestellen die er nu staan, zijn nog goed en

niet afgeschreven.
Wel bood de gemeente hulp aan voor
het pimpen van het pleintje. Die hulp
was in eerste instantie niet helemaal
wat men ervan had verwacht, maar na
toestemming van de wijkkracht voor het
halen van meer verf, hebben een tiental
ouders en een aantal kinderen er met
lekkere knalkleuren een vrolijke boel
van gemaakt. Misschien niet helemáál
wat Kelvin had gehoopt, maar het is zeker een hele verbetering!
■

Rembrandtstraat:
nog maar twee
woningen te koop!
Op 1 juli is de verkoop gestart van de vijftien sociale koopwoningen aan de Rembrandtstraat. Op dit moment zijn er maar
liefst dertien van verkocht! Negen ervan
gaan naar mensen die al in Steenwijk-West
wonen. Woonconcept is hier erg blij mee.
Woonconcept Vastgoed is opdrachtgever
voor de bouw. Zoals het nu lijkt, zou die
eind november, begin december kunnen
starten.
■
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Jaarverslag 2013: bewogen en hectisch
In maart hebben we afscheid genomen
van wijkkracht Renske de Man; ze werd
tijdelijk opgevolgd door Wiko Bonthond
en in 2014 definitief door Frans ten Veen.

Wegens bezuinigingen bij Timpaan heeft
Judy de Haan afscheid moeten nemen als
beheerder van De Korf. Tijdens de receptie op 25 april werd zij door diverse sprekers in het zonnetje gezet voor haar onstuitbare inzet in het beheer van allerlei
activiteiten in De Korf.

Het jaarverslag van de wijkvereniging is bedoeld om bewoners te laten weten
waar we ons zoal mee bezighouden gedurende één kalenderjaar. Een verantwoording, zeg maar. En we willen bewoners enthousiast maken aan activiteiten
deel te nemen, als vrijwilliger of deelnemer. Hieronder staat een samenvatting.

Brand

Dieptepunt van het bewogen en hectische
jaar was de brand in De Korf waarbij vrijwel het gehele archief verloren is gegaan,
maar ook dierbare spulletjes en apparatuur. Door de vlotte medewerking van de
gemeente en de Tuba moskee, kon De Korf
weer snel verder. Vanaf deze plaats wil het
bestuur dank uitspreken naar allen die dit
mogelijk hebben gemaakt, dit zijn naast de
gemeente en de moskee ook alle vrijwilligers van De Korf, Timpaan, maar ook het
aanbod van meubilair en vergaderruimte
door Woonconcept en Buurtzorg Hulde

voor deze aangeboden hulp! Het 40-jarig
jubileum van de wijkvereniging moesten
we door de brand uitstellen naar 2014.

In 2013 is er vertraging ontstaan in de
voortgang van de plannen uit de Wijkvisie 2025; kleinschalige ingrepen vonden
nog wel plaats.

Mensen

Ons bereikte het trieste nieuws van het
overlijden van dhr. Zeefat, zowel hij als
zijn echtgenote hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt in de wijk en mochten daarvoor in 2011 de Kei van de Wijk
ontvangen.

We hebben in 2013 de start van de bouw
van de Zuidwester en het behalen van
het hoogste punt meegemaakt. Eind
2013 was de bouw al heel ver gevorderd.
Een mooi moment was de onthulling van
het kunstwerk bij de entree van de wijk.

Het staat symbool voor de diversiteit en
de sociale verbanden van bewoners in de
wijk en het dient als ontmoetingsplek.
Tijdens de zomervakantie zijn de open-
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bare basisscholen van Zuidveen en Kleine
Kamp samengevoegd en gaan verder onder de naam obs De SamenSprong.

Voorjaarsmarkt 2013

Kei van de Wijk: Ko Smink
Schouderklopjes: Sigrid Bult, Annie Keetman en Tinie van der Velde
De Schoonste Straat: Brederostraat
Goed Verzorgde Tuinen: twintig bewoners

Personele inzet

Het bestuur bestaat uit 11 personen en
vergadert maandelijks, waarbij de wijkkracht en de wijkagent ook aanwezig
zijn. Eens per kwartaal schuiven de contactpersonen aan. De maandagavonden
wordt van 19.00 tot 20.00 uur spreekuur
gehouden in De Korf.
In de wijk worden 34 straten en het bedrijventerrein vertegenwoordigd door 27
contactpersonen waaronder 6 bestuursleden. Minimaal eenmaal per jaar houden we een algemene ledenvergadering,
de zogenaamde jaarvergadering. Door 6
bewoners worden 8 bloembakken onderhouden en het 12-koppige milieuteam
houdt een deel van de wijk vrij van zwerfvuil. De werkgroep speellocaties heeft regelmatig overleg met de gemeente. Een
werkgroep van 7 personen houdt zich bezig met het onderhoud van gemiddeld 20
tuinen. De Kijk op West wordt elk kwartaal
door 30 personen huis aan huis bezorgd.

Deelname aan overleg en
gehouden acties

- Gemeente: plaatsbepaling ondergrondse containers
- Bewoners Gasthuislaan ter hoogte van
het park: parkeerproblemen
- Partneroverleg met zorgpartijen
waaronder, RIBW, Buurtzorg, Oude en
Nieuwe Land, IGSD, Frion, Limor, Van
Boeijen, wijkkracht
- Platform Vrienden van het Park
- Redactie wijkkrant Kijk op West
- Meerdere malen het spreekuur van de
contactwethouder bezocht
- Opruimactie van vuurwerkafval
- Cursus/demonstratie gebruik AED
(defibrillator) kantoor RIBW
- Opening Wandelnetwerk Waterreijck in
het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten te Sint Jansklooster
- Meedenkavond over herinrichting/autoluw maken Zuidveenseweg
- Vernieuwd schoolplein van Kindcentrum Willem Alexander in gebruik
genomen
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- Avondje in het park, georganiseerd
door Kopje Cultuur
- Deelname Dag van de Dialoog in De Korf
- Plaatsen verbodsborden hondenpoep
in de Vermeerstraat
- Deelname aan brede-schoollunch in
De Korf

Oproep

Mocht u iets zijn tegengekomen waarvan
u denkt: dat lijkt me leuk of interessant,
daar wil ik wel aan meedoen! Schroom
dan niet maar meld u aan als vrijwilliger
bij een van de bestuursleden.
Het bestuur

■

Samen geven wij de wijk kracht!

Wijkkracht Frans ten Veen poseert op verzoek van de redactie bij een nieuwe glijbaan op het
opgeknapte speelterreintje tussen de Rozenstraat en de Tulpstraat.

Inmiddels werk ik alweer geruime tijd als
wijkkracht in Steenwijk-West. Ik kreeg de
vraag een stukje te schrijven over hoe
ik het, tot nu toe, ervaren heb. Daarover
denkend bedacht ik mij, dat het stukje
niet over mij alleen zou moeten gaan,
maar over samen. Samen maken wij de
wijk nog mooier, schoner en leefbaarder.
In de afgelopen periode hebben we dat
op diverse plaatsen gedaan. De Aastraat
met het opknappen van de speelplek, de
Tulpstraat met aandacht voor te hard rijden, de Park- en Kanaalstraat door samen
met u en de gemeente te kijken naar het
speelveld en de herinrichting daarvan.
Maar ook het verzelfstandigen van De
Korf, samen met de onvermoeibare vrijwilligers van De Korf op eigen benen in
een nieuw gebouw.

men optrek. Moatien.nl (zie pagina 3)
wordt een plek waar u vragen kunt stellen en hulp kunt bieden. De ontwikkeling
van een moes- en pluktuin en het proces
rondom de Aastraat, waar we samen met
u en Woonconcept willen gaan co-creëren, wat zoveel betekent als samen kijken
wat voor soort woningen er gaan komen
en hoe deze er uit komen te zien.

De komende tijd staan er projecten op
stapel waarbij ik weer graag met u sa-

Wijkkracht Frans ten Veen, 06 – 290 60 991,
f.ten.veen@timpaanwelzijn.nl

Al met al ben ik veel uitdagingen tegengekomen, maar evenzoveel mensen die
deze uitdagingen samen met mij aangaan. Dit is ook de manier waarop wij, u
en ik, van Steenwijk-West een nog mooiere plek kunnen maken. Zoek mij dus op
met uw ideeën, wensen en vragen. Samen maken we er wat van, mede mogelijk gemaakt door ONS!
■
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Overzicht contactpersonen oktober 2014
Straat
Aastraat
Acaciastraat

Naam
De heer J. van der Meer
Mevrouw D. v.d. Velde (bezorging)

Adres

Telefoonnummer

Parkstraat 5

0521 - 511629
na 18.00: 06 - 47886709
Paul Krugerstraat 1
0521 - 518774

Acaciaflat

De heer D. Bijkerk

Verlaatseweg 77

0521 - 512199

Anjelierstraat

De heer P. Damhuis

Vestdijkhof 5

0521 - 570491

N. Beetsstraat

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 3

0521 - 510154

Brederostraat

De heer K.R. ter Horst

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, van

Mevrouw H. v.d. Velde

Frans Halsstraat 18

0521 - 517084

Heinstraat, Piet

De heer P. Prins

Piet Heinstraat 22

0521 - 513896

Hooftstraat, P.C.

De heer A. Nijenhuis

H. Kropstraat 1

0521 - 510512

Hooftstraat, P.C.

De heer F. de Lange (bezorging)

P.C. Hooftstraat 45

Irisflat

De heer K. Smink

Irisstraat 43

0521 - 510620

Irisstraat

Mevrouw I. Mulder

N. Beetsstraat 7

Kanaalstraat

Mevrouw C. ten Veen

Kanaalstraat 17

via 0521 - 510904

H. Kropstraat 74

0521 - 511828

Kropstraat, H.

De heer J. Snoek (bezorging)

Krugerstraat, Paul

Mevrouw J. Hermse

Paul Krugerstraat 87

0521 - 514554

Lijsterbesstraat

Mevrouw A. Kuiper

Meidoornstraat 2

0521 - 513857

Meidoornstraat

Mevrouw A. Kuiper

Meidoornstraat 2

0521 - 513857

Olphenstraat, A. van

De heer A. van Hien

A. van Olphenstraat 9

De heer J. Veenman

Parkstraat 2

0521 - 513162

Potgieterstraat 3

0521 - 511014

De heer H. Onrust

Rembrandtstraat 5

0521 - 511692

Rembrandtstraat (even)

Mevrouw A. Spithoff

Rembrandtstraat 52

0521 - 510350

Riebeeckstraat, Jan van

Mevrouw L. Amesz

Jan van Riebeeckstraat 48

Parkstraat
Potgieterstraat
Rembrandtstraat (oneven)

Mevrouw I. Plat

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 (even)

Mevrouw T. Mulder

Jan Steenstraat 15

0521 - 514188

Steenstraat, Jan (oneven)

Mevrouw A. ten Veen

Jan Steenstraat 7

0521 - 515453

W. Stokvisstraat 37

0521 - 517754

Stokvisstraat, Willem
Tulpstraat
Verlaat-De Werven-Groot Verlaat,
woonwagens
Verlaatseweg
(even/oneven na flat)
Verlaatseweg (1-51)
Vermeerstraat
Vestdijkhof
Vondelstraat

De heer W. Sommer
Mevrouw I. Mulder

N. Beetsstraat 7

De heer H. Kruithof

J. Catsstraat 16

0521 - 512476

De heer J. Vink (bezorging)

Verlaatseweg 87

0512 - 519193

De heer J. Veenman

Parkstraat 2

0521 - 513162

Vermeerstraat 20

0521 - 523417

Vestdijkhof 5

0521 - 570491

Mevrouw S. Delfsma
De heer P. Damhuis
Mevrouw N. Kamphuis

Vondelstraat 21
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Kinderclub
Vanaf oktober is er weer elke eerste
woensdag kinderclub, van 13.30 tot
15.00 uur in de Zuidwester. Deelname:
€ 1,50 per kind.
■

God is geen iPad
De jongerendienst van Beth-El komende
zondag heeft de eigentijdse titel: God is
geen iPad. Spreker Christiaan Vos gaat in
op vragen als: hoe ga jij om met geloven
en met God, wat zijn de gevaren, wat de
kansen? En we zijn gewend geraakt om
alles op ons afgestemd te krijgen, maar
hoe stemmen we dat op ons geloof af?
Kom kijken, iedereen is welkom! En luisteren; er is muziek van Stan Vocaal.
Jongerendienst Beth-El, zondag 5 oktober,
■
18.45 – 19.45 uur, Gasthuislaan 109.

Activiteiten
bij Beth-El
Tien keer per jaar op vrijdagavond:
tienerclub Young Spirit (10-14 jaar)
Start op 3 oktober om 18.45 uur met een
optreden van JC Rock.
Iedere maandagmiddag:
kinderkoor Voices of Joy (6-12 jaar)
Informatie over de jeugdactiviteiten is
verkrijgbaar bij Marian Bijkerk-Hofman,
mariannebijkerkhofman@accrete.nl,
06 - 46 29 19 02 of 0521 - 51 15 72
Een zondag per maand: avonddienst
Spirit (14-30 jaar) met wisselende programma’s.
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Vrij dansen op je gevoel
Eens per maand is vrijdagavond dansavond! Geen chachacha, geen disco, geen
linedance, maar vrije dans. Manon Lemkes
van Yin Yoga Sound legt uit: “We maken
contact met onszelf en gaan voelen hoe
ons lijf voelt. We komen uit ons hoofd en
we gaan naar ons gevoel, langzaam bouwen onze ‘wave’ op. Ik neem je mee op
reis tussen verschillende stijlen muziek. Je
danst met je gevoel en langzaam kom je
los, wat ruimte geeft. De ruimte is de rust,
het niets, de vrijheid van het niets. Het mogen zijn wie je bent. Hoe mooi is dat?”
“Het leren ervaren van je ruimte zorgt ervoor dat de dingen des levens niet meer zo
hard binnenkomen en je kunt observeren
hoe je het zal oplossen zonder erin meegetrokken te worden. Het laatste halfuur
bouwen we af naar de stilte. Waar kun jij
je ruimte voelen? Ik zorg dat er yogamatjes zijn en jullie nog enkele yin-yogahoudingen kunnen doen. Of gewoon liggen
en nagenieten van je eigen energie en je
ruimte is ook een heerlijkheid!”

Wanneer: vrijdag 3 oktober, 6 november
en 13 december, 20.00 - 22.00 uur. Waar:
De Korf. Kosten: 10 euro. Opgave: info@
yinyogasound.nl. Meer informatie: 06 - 36
13 57 79. Verder: trek makkelijk zittende
kleren aan. Neem ook water mee en wat
warms om aan te trekken. We dansen op
blote voeten of binnenschoenen/-gym■
pen.

Gezellig aan, of achter de bar
Altijd al achter de bar willen staan? Gastvrouw of -heer zijn, buurtgenoten ontmoeten en ze verwennen met koffie of thee? Het kan in De Korf! De Korf is dringend op zoek naar vrijwilligers die een bardienst kunnen draaien, ‘s morgens van
8.00 tot 12.00, ‘s middags van 13.00 tot 17.00 of ‘s avonds van 19.00 tot 23.00 uur.
Elke morgen is er inloop voor de koffiemoeders, dit is ontstaan in de oude Korf.
Als de moeders de kinderen naar de crèche brachten, bleven velen een kopje koffie drinken, en dat kan nu ook nog steeds. Dus moeders: als u uw kinderen naar school of De Bezige Bijtjes brengt, loop eens binnen voor een bakkie.

Werken met kinderen?
Iedere donderdagavond oefent de gospelrockband JC Rock; de band is op zoek naar
een drummer en basgitarist.
Informatie over de jongerenactiviteiten is
verkrijgbaar bij Rob van Maaren,
info@veiligheid.nu, 0521 - 34 40 22.
■

Ook zoeken we nog vrijwilligers die willen meehelpen bij de kinderclub op de woensdagmiddag. Lekker bezig zijn met kinderen, van 13.30 tot 15.00 uur. Wat er allemaal precies in
De Korf te doen is, en dat is best veel, leest u op de site: www.dekorfsteenwijk.nl.

Interesse?

Meld je aan bij, of stel je vragen aan Irene Mulder (06 – 46 06 477) of Teresa v/d Sluis
(06 – 124 73 713).
■

10

Familie Hersilia geniet van eigen zonnestroom
Een rekenvoorbeeld
van Energieconcept
Hieronder staat een rekenvoorbeeld dat
uitgaat van een gemiddelde woning in
Steenwijk-West, zoals die van de familie
Hersilia. Hoe meer zonnepanelen, hoe groter het voordeel.
Bij 6 panelen wordt 85 euro per jaar bespaard aan energiekosten. Omdat er ook
stroom van de zonnepanelen aan de energieleverancier wordt teruggeleverd en u
daarvoor betaald krijgt, valt de energierekening per jaar 325 euro lager uit. De bewoner betaalt via een huurverhoging 20 euro
per maand voor de zonnepanelen, dat is
240 euro per jaar. Dus u betaalt per jaar 240
euro meer aan huur, maar 325 euro minder
aan energie. 325 euro minus 240 euro is 85
euro voordeel per jaar; per maand 7 euro
voordeel.
Bij 9 panelen is het voordeel 11 euro per
maand, bij 12 panelen is het voordeel 14
euro per maand. Dit zijn rekenvoorbeelden,
ze gaan uit van de huidige en verwachte
energieprijzen. Als deze veranderen, veranderen de berekeningen natuurlijk ook.

Op het dak van Aastraat 34, de huurwoning van Melissa en Farly Hersilia, prijken twaalf zonnepanelen. Op maandag 11 augustus waren er bloemen en felicitaties van Sandra Korthuis van Woonconcept en wethouder Erik Dahmen voor het stel met
deze primeur. Reden voor een klein feestje met een hapje en een drankje en de gelegenheid de installatie, ook binnen, te
bekijken. Ook installateur Vriend was aanwezig met een zonnepaneel en omvormer en voor het beantwoorden van vragen.
Aart van den Hoorn, directeur van Energieconcept, opende het officiële gedeelte
en noemt de oplevering een bijzonder
moment: de eerste zonnepanelen die
Energieconcept heeft gerealiseerd op een
huurwoning in Steenwijkerland. Daarna
was het woord aan wethouder Dahmen,
die zei een lang gekoesterde wens (om
zonnepanelen samen met Woonconcept
in de huursector mogelijk te maken) in
vervulling te zien gaan. Hij complimenteerde de familie Hersilia met de getoonde durf als eerste aan dit project mee te
doen.

Een schaap over de dam

Sandra Korthuis sprak de hartelijke gelukwensen uit naar de bewoners. Ze zei
blij te zijn dat het stel bereid is geweest
zijn nek uit te steken. Hopelijk volgen er
nu meer huurders. Dank was er voor de
hulp van de gemeente die meewerkt aan
een energiesubsidieregeling van de provincie, waardoor Woonconcept
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huur worden verrekend en de baten meteen zichtbaar zijn en voordeel opleveren,
is het laagdrempelig. Tel daarbij de garantie van 2700 Kwh die je krijgt en dan
is er eigenlijk geen enkele reden meer om
niet op het aanbod van Woonconcept in
te gaan.

Enthousiast

Ook over de installatie zelf is het stel uiterst goed te spreken, Farly: “Het was in
een dag gepiept, het gebeurde snel en
netjes, het is niet zo dat je hele huis overhoop ligt. Huurders die nog twijfelen zijn
welkom om bij ons te kijken hoe het er uit
komt te zien.” Ook op www.woonconcept.
nl en/of via info@energieconcept.nl is informatie te vinden en te krijgen.

Nawoord van de redactie
vervolg Familie Hersilia geniet van eigen zonnestroom van pagina 10 ❱❱

een en ander weer gemakkelijker kan financieren.

Laagdrempelig

De familie Hersilia gaat altijd al bewust

om met energie. Melissa Hersilia vertelt
dat ze na een goede afweging besloten
dat ze deze kans om gebruik te maken
van zonne-energie moesten pakken.
“Juist omdat de kosten per maand in de

Ons is ter ore gekomen dat de familie Hersilia gaat verhuizen naar een koopwoning
aan de Rembrandtstraat. Op het moment
dat ze de knoop doorhakten om zonnepanelen te plaatsen, was dit nog niet bekend. De panelen blijven gewoon op het
dak liggen; de volgende huurder heeft er
profijt van. 
■

Vluchtelingen hartelijk welkom
Ook Steenwijk draagt een steentje bij
aan de opvang van vluchtelingen uit
Syrië. Verdeeld over drie woningen in
West, aan de Tulpstraat en de Verlaatseweg, heeft de van oorsprong Iraakse familie Baraka onlangs een veilig onderkomen gekregen.
Onder leiding van Zorggroep Oude en
Nieuwe Land en Timpaan Welzijn, zijn er
met behulp van vele vrijwilligers van de
Stichting Present, 45 maar liefst, vier woningen in Steenwijk-West opgeknapt en

ingericht. Er is door de vrijwilligers geschilderd, geboend, geboord, ze hebben
spullen opgehangen, de tuinen verzorgd
en boodschappen gedaan. Kortom: ze
waren fantastisch en zonder hen was dit
niet gelukt!
De familie Baraka bestaat uit elf personen en komt oorspronkelijk uit Bagdad.
Zij zijn christen en in Irak worden christenen vervolgd. De familie is uiteindelijk
gevlucht naar Damascus in Syrië en heeft
daar altijd bij elkaar gewoond. Toen daar

ongeveer twee jaar geleden een burgeroorlog uitbrak, was het ook daar niet langer veilig. Aangezien de familie gewend
was om bij elkaar te wonen en ze elkaar
misten, heeft de familie ervoor gekozen
drie in plaats van de vier huizen te betrekken.
Op de foto worden de Syrische vluchtelingen hartelijk welkom geheten door
de burgemeester. De vrouw die de taart
vasthoudt is een achternicht van de familie die al jaren in Hoogeveen woont. Zij
treedt ook op als tolk voor de familie. ■

Wist u…
dat hier had uw verhaal/foto kunnen
staan. De Kijk op West staat altijd gezellig vol: er gebeurt veel, dus er is zat
om over te schrijven en er zijn genoeg
plaatjes te schieten. Maar... heel graag
ontvangen we wat van u! Iets wat u
op straat ziet gebeuren, wat u in De
Korf meemaakt, wat u hoort en ziet
bij het schoolhek, belevenissen van
uw kinderen, iets wat u zich herinnert
van hoe het hier twintig jaar geleden
was, enzovoort, enzovoort. Zoals onderstaande foto: de Burgemeester
Voetelinkschool wordt gesloopt. Uw
bijdrage is van harte welkom: via de
eigentijdse brievenbus kijkopwest@
gmail.com, of via de ‘good old’ brievenbus van redactielid Janny Hermse,
Paul Krugerstraat 87.

Gezocht: groene vingers
voor de wijkmoestuin
Hij gaat er komen: de wijkmoestuin! Het Oranjefonds heeft de wijkvereniging een
subsidie toegekend voor de aanleg. We zijn op dit moment druk bezig hoe we dit
kunnen organiseren; het idee gaat uit naar twee locaties. Eentje is in ieder geval
zeker: de Kleine Kamp. Een van de tuinen is op kinderen gericht: een pluk- en ontdekkingstuin. De ander is gericht op het verbouwen van groente. Wij zoeken nog
enthousiaste buurtbewoners met groene vingers (of de wens deze te ontwikkelen)
die mee willen doen.

Lijkt u dit wat?

Bel of mail de wijkkracht, zie hieronder voor de contactgegevens.

■

Bestuur wijkvereniging ‘Steenwijk-West’
www.steenwijkwest.nl
Jannes Mulder, voorzitter
Paul Krugerstraat 47

Stukjes voor deze krant

De volgende Kijk op West verschijnt
12 december. 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 25 november naar
kijkopwest@gmail.com. Alles is wel
kom, 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.
■

j.mulder.sr@kpnplanet.nl
treintjedoorenspleet@ziggo.nl

Hetty van der Velde, penningmeester
Frans Halsstraat 18
0521 – 51 70 84

verboomh@versatel.nl

Harm Kruithof, secretaris
Jacob Catsstraat 16

0521 – 51 24 76

steenwijkwest@kpnplanet.nl

Harm Holtjer, 2e secretaris
Bloemstraat 16

0521 – 51 46 32

h.holtjer@hetnet.nl

Janny Hermse, kopij nieuwsbrief
Paul Krugerstraat 87
0521 – 51 45 54 / 06 – 40 49 17 91

jhhermse@tele2.nl

Anne Spithoff, speeltoestellen
Rembrandtstraat 52

0521 – 51 03 50

annespithoff@gmail.com

Arno Vos, lid
Rembrandtstraat 81

0521 – 85 08 83 / 06 – 28 26 97 76

arnovos@ziggo.nl

Luc Treur, lid
Meidoornstraat 18

0521 – 51 86 78 / 06 – 51 29 55 75

l.a.treur-g.brouwer@hetnet.nl

Irene Mulder, lid
Storrenhoeve 19

0521 – 51 56 15 / 06 – 46 06 47 79

jurjen-mulder@tele2.nl

Sandra Delfsma, lid
Vermeerstraat 20

0521 – 52 34 17 / 06 – 21 22 18 05

annesan@ziggo.nl

06 – 290 60 991

f.ten.veen@timpaanwelzijn.nl

Wijkkracht Steenwijk-West
Frans ten Veen

C O L O F O N

0521 – 51 15 75

Trijntje Doorenspleet, waarnemend voorzitter
Havinkakker 6
0521 – 51 68 54

Volg nieuws van
Woonconcept op Twitter:
twitter.com/woonconceptnl.

Vormgevin
g

www.facebook.com/
WijkvisieSteenwijkWest2025

en druk:

Bijzonde
rDruk t
elefoon
(0521) 5
2 44
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Wijkvereniging
Steenwijk-West

Gemeente Steenwijkerland
Postbus 162
8330 AD Steenwijk
Tel. 14 0521
E-mail: info@steenwijkerland.nl
www.steenwijkerland.nl

Woonconcept

Postbus 154 - 7940 AD Meppel
Tel. (088) 61 62 000
facebook.com/stichting.woonconcept
www.woonconcept.nl

Wijkvereniging Steenwijk-West
Jacob Catsstraat 16
8331 TA Steenwijk
Tel. (0521) 51 24 76
E-mail: steenwijkwest@kpnplanet.nl

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

