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Steenwijk-West

Kom ook naar de KERSTFAIR op zondag 15 december! (>> pag. 9)

Evaluatie wijkvisie
De wijkvisie wordt de komende tijd samen
met u geëvalueerd en uw mening telt! Het
is inmiddels vijf jaar geleden dat de Wijkvisie
2025 Steenwijk-West is vastgesteld. Een van
de afspraken daarin was dat om de vijf jaar
een tussenevaluatie gehouden zou worden,
want een periode tot 2025 is veel te lang om
maatregelen vast te leggen. De wereld in
Steenwijk-West en daarbuiten staat nu eenmaal niet stil.

Kijk op
West
Saamhorigheid na brand in de Korf
Alle betrokkenen zijn erg geschrokken van de brand in de Korf in de vroege
ochtend van zaterdag 16 november. Gelukkig is er geen sprake van persoonlijke ongevallen en is er alleen materiële schade. Deze schade valt helaas niet
mee. Er is ontzettend veel verloren gegaan door brand-, roet- en waterschade,
een klein aantal spullen kan nog worden schoongemaakt. Gebruiksvoorwerpen, maar ook zaken met emotionele waarde. Ook het volledige archief van
de wijkvereniging is onbruikbaar geworden. Het gebouw zelf is verloren en
wordt/is al gesloopt.

Het bureau Rode Wouw zal in opdracht
van Woonconcept en de gemeente de tussenevaluatie uitvoeren. Momenteel bestudeert dit bureau allerlei documenten en
wat er tot nu toe wel en niet gebeurd is.
In de eerste maanden van het jaar worden
workshops georganiseerd in de Korf. 
■
lees verder op pagina 5 ❱❱

Oud papier 2014
Noteer dit op uw kalender, in uw agenda, in
uw smartphone: het oud papier wordt door
vrijwilligers van de Samensprong op de volgende zaterdagen tussen 9.00 uur en 12.00
uur opgehaald: 1 februari, 15 maart, 3 mei en
14 juni. Vragen of suggesties kunt u mailen
naar directie@obssamensprong.nl. 
■

De vrijwilligers stelden het zeer op
prijs dat wethouder Luc Greven zaterdagochtend meteen poolshoogte
kwam nemen en ook de gemeente
heeft direct een helpende hand geboden door de leegstaande Burgemeester Voetelinkschool beschikbaar

te stellen om daarin zoveel mogelijk
van de activiteiten doorgang te laten
vinden. Activiteitencentrum de Korf en
peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes hebben nu tijdelijk onderdak in deze school.
lees verder op pagina 6 ❱❱
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Mededelingen van het bestuur

Nieuwe wijkkracht Frans ten Veen

Wij hebben per 1 november een wijkkracht voor 20 uur per week. Zijn naam
is Frans ten Veen en hij woont in Meppel. Hij werkt ook in Hoogeveen als wijkkracht. In deze wijkkrant stelt hij zich
even kort voor. Hij gaat zich in ieder geval
tot 1 januari 2015 voor de wijk inzetten.
Uiteraard hopen wij dan, na evaluatie, dat
deze benoeming een vervolg zal krijgen.

Even voorstellen:
Nanny Maat

Opgeruimde feestdagen

Wij maken u als wijkbewoner van Steenwijk-West erop attent dat het inleveren
en ophalen van kerstbomen dit jaar niet
meer plaatsvindt. Het blijkt dat bijna iedereen de wegen kent om de boom verantwoord op te ruimen. Dus u kunt de
kerstboom zelf versnipperen in uw groene container of aanleveren bij het milieubrengstation van ROVA.

Even voorstellen: Frans ten Veen
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Enorme verbetering Rozenstraat
Het straatbeeld van de Rozenstraat is
na enkele maanden van ingrijpende
werkzaamheden al zienderogen verbeterd, waardoor op het moment van
schrijven het beoogde eindresultaat
vooral aan de Gasthuislaankant al
behoorlijk begint te gloren. De erfafscheidingen zijn geplaatst, straatwerk
en parkeervakken liggen erin en ook
kunnen de bewoners het trottoir weer
gebruiken. De werkzaamheden zijn
voor de kerst voltooid.
In het voorjaar van 2014, zo gauw de
weersomstandigheden het toelaten, zal
begonnen worden met de aanleg van het
groen. In de perkjes worden rozenstruiken
aangeplant. De bewoners van de Rozenstraat en achterzijde Tulpstraat is gevraagd

naar welke kleur roos de voorkeur uitging:
rood, wit of roze. De meeste stemmen gingen naar een mooie rode roos.

Het vernieuwen van het riool was een klus
die de hele straat letterlijk op zijn kop heeft
gezet. Aannemer Lolkema trof veel onbekende kabels en leidingen aan, waardoor
bijvoorbeeld de afsluiting van de Gasthuislaan langer duurde dan gepland.

Wat moet, dat moet

Bewoners ervoeren dat geduld een schone

Plannen met Kanaalstraat, Parkstraat en
Aastraat in 2014
De renovatie door Woonconcept aan de
woningen in de Kanaal- en de Parkstraat
zijn klaar, en de plannen voor de nieuwbouw in de Aastraat starten in 2014. De
gemeente heeft besloten om midden
2014 nieuwe riolering aan te brengen
en het gebied – deels – te herinrichten.

Voor het hele gebied (Kanaal-, Park- en
Aastraat) wordt een stedenbouwkundig
plan gemaakt, waarbij bewoners betrokken zullen worden. Zij kunnen hun
wensen en verbeterpunten aangeven,
zodat daarmee rekening gehouden kan
worden. 
■

zaak is, hoewel het huis er soms minder
schoon op werd. “Wat moet, dat moet.
We trekken de laarzen maar aan en pakken wat vaker de stofzuiger”, is een reactie
van een paar buren uit de Rozenstraat. Op
Facebook kon u de vorderingen volgen:
www.facebook.com/WijkvisieSteenwijkWest2025.
■

Rembrandtstraat…
spannend wat ‘t
wordt
De ontwerpen voor de nieuwe woningen
aan de Rembrandtstraat liggen op het
moment van schrijven bij de Welstands-

commissie. Daarom kunnen we nog niet
meer laten zien dan deze situatietekening: een vernieuwde straat met aan de
zuidkant vijftien nieuwe woningen.
Het was de bedoeling dat de woningen
voor de kerstvakantie gesloopt zouden
zijn, maar doordat er meer asbest in zit
dan verwacht, heeft de sloop vertraging
opgelopen. Zo spoedig mogelijk na de
jaarwisseling wordt dan toch echt begonnen met de sloop.
■
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Plannen met terrein Kleine Kampschool
van het park Rams Woerthe met daarin
ruimte voor een aantal toestellen. Dit idee
wordt door de werkgroep verder uitgewerkt en er wordt een begroting gemaakt.
Ook gaat de werkgroep achter de nodige
subsidies aan. Nu moeten wij ervoor zorgen dat het plan door alle omwonenden
en kinderen omarmd wordt en ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden.” Buurtbewoners ontvangen bericht!
■

Nu de sloop van de Kleine Kampschool
definitief is, is het tijd om vooruit te
kijken. Op het moment dat de school
weg is, ligt er een groot braakliggend
terrein. Een groep omwonenden vond
dit zonde en is al op tijd begonnen met
het nadenken over een oplossing. Omdat met de sloop ook een speelterrein
– het schoolplein – verdwijnt, leek het

ze een goed idee om een aantal speeltoestellen te laten plaatsen.
Sandra Delfsma zit in de werkgroep die
hiervoor is gevormd. “In november is er
een goed overleg geweest tussen mensen
van de gemeente en de werkgroep. De
gemeente liet een mogelijk ontwerp zien
voor een parkachtige omgeving in de stijl

Binnenterrein slechts deels heringericht
Het was de bedoeling – zoals dat ook in de Wijkvisie 2025 Steenwijk-West stond
– dat het binnenterrein met tuinen, achterpaden en bergingen achter de Vondelstraat, Van Speykstraat, Paul Krugerstraat en Jan van Riebeeckstraat heringericht
zou worden. Dit omdat het te verouderd was. Maar de Stuurgroep Wijkvisie heeft
kort geleden anders besloten en wenst alleen achter de Vondelstraat een verandering door te laten voeren. De omwonenden weten dit inmiddels.

Kunstproject RSG
Aastraat vertraagd
gestart
Het kunstproject in de Aastraat dat RSGleerlingen van 5 vwo en 5 havo voor het
vak Kunst en beeldende vorming samen
met hun leraar Jack Lok uitvoeren, heeft
een maand vertraging opgelopen doordat er asbest in het oorspronkelijk toegewezen pand zat. Inmiddels is Aastraat
69 toegewezen. Hier gaat klas 5 vwo elke
vrijdag aan de slag. Er is ook een tweede
pand beschikbaar gesteld. In de woning
op nummer 42 zijn leerlingen uit 5 havo
op de donderdag te vinden. Het is de bedoeling dat zij er elke donderdag en vrijdag tot de kerstvakantie bezig zijn en het
project daarna in januari weer oppakken.
Eind januari/begin februari staat de oplevering gepland en organiseren de leerlingen een open huis.
Het is de bedoeling de buurt bij het project te betrekken. De leerlingen hebben
zich moeten verdiepen in de woonwijk
en haar betekenis en geschiedenis. Alle
disciplines om te creëren zijn toegestaan.
Er zijn bijvoorbeeld al ideeën om iets te
doen met beamers en projectie.

Het binnenterrein bleek er bij nadere beschouwing minder slecht uit te zien dan
was aangenomen. Verder leverde een onderzoekje onder de aanwonenden veel
verschillende ideeën op voor de herinrichting, maar waren er ook bewoners die
alles bij het oude wilden laten. Ten slotte
geldt voor Woonconcept dat de corpo-

ratie minder financiële ruimte heeft om
grootschalig te investeren in de openbare ruimte.
Alleen achter de Vondelstraat wordt er
het een en ander veranderd; de precieze
plannen daarvoor moeten nog gemaakt
worden.
■

Interdisciplinair kunstenares Dette ten
Doeschate is bij het project betrokken. Zij
maakt kunst op locatie en werkt door te
anticiperen op de plek waar een creatie
terechtkomt. Ze kent het klappen van de
zweep en kan de leerlingen op maat bedienen met adviezen. Ze is in de eerste
fase erbij geweest en zal halverwege (begin januari) het project een tussenbalans
opmaken. Lok en een collega gaan het
werk beoordelen; het cijfer telt mee voor
het examen.
■
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Van plan naar visie: meer inbreng bewoners
Sinds 2009 komen alle activiteiten en
werkzaamheden die in Steenwijk-West
bijdragen tot vernieuwing van de wijk,
voort uit de Wijkvisie 2025 SteenwijkWest. Of het nu gaat om het opknappen van de Rozenstraat, de herstructurering van Het Dal of de inzet van het
Plusteam; het heeft allemaal met die
wijkvisie te maken.
Al vanaf het midden van de jaren ’90
wordt in Steenwijk-West gewerkt aan
wijkverbetering. Tussen 1999 en 2009
vonden twee grote ingrepen plaats, de
1e en de 2e fase. In totaal zijn er zo’n 300
woningen gesloopt en 150 woningen
teruggebouwd. Als je nu over de Verlaatseweg of de Vondelstraat rijdt, dan
zie je iets heel anders dan de lange rijen
beneden- en bovenwoningen die daar
tientallen jaren hebben gestaan. Deze
periode kennen we nog als de wijkplanperiode.

Andere tijden: interactief

Na afronding van het wijkplan in 2009
werd het tijd om de bakens te verzet-

ten en na te denken over hoe het verder
moest met Steenwijk-West. Dat heeft in
2009 tot een heel interactief gebeuren
geleid met medewerking van veel bewoners, de gemeente Steenwijkerland,
Woonconcept en andere in de wijk actieve organisaties. Het hoogtepunt was
een bijeenkomst in december 2009 in
de aula van de RSG, waar zo’n 250 bewoners het eindresultaat gepresenteerd
kregen. In de Wijkvisie 2025 SteenwijkWest, zoals het document is gedoopt,

werden vele – zowel sociale als fysieke
– wijkverbeteringen aangekondigd.

Minder grootschalig

Een belangrijk verschil met het wijkplan
is dat er in de wijkvisie uitge0(er)-ordt i]TJ0.183 Tw T*[(v)1(an dmnder gr6(r)10(ottschalig) in
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Saamhorigheid na
brand in de Korf
ste ramen om glasbreuk te voorkomen en
ombouw om de oude gaskachels zodat
de vingertjes niet gebrand kunnen worden. Anderhalve week na de brand konden de peuters weer – veilig – spelen en
wisten ook de Zwarte Pieten de nieuwe
locatie te vinden, getuige de stapel cadeaus op een kast.

Improviseren

Alles verloren…
vervolg van pagina 1 ❱❱

Medewerking van de moskee

De tijdelijke vestiging in de Burgemeester Voetelinkschool is natuurlijk een geweldige oplossing; doordat er een kooklokaal was, draaide zelfs het Wijkresto al
snel weer op volle toeren. Het moskeebestuur heeft vol begrip meegewerkt door
akkoord te gaan met een latere aankoop
van de helft van het schoolgebouw. Dat
gebeurt als de Zuidwester klaar is en de
Korf en De Bezige Bijtjes daarnaartoe
verhuisd zijn. Met de sloop van het afgekeurde gebouw van de Korf is inmiddels
begonnen.

De vrijwilligers van de Korf hebben snel
een inventarisatie gemaakt wat er nodig
was, wat ze nog hadden en wat ze in een
paar dagen tijd allemaal hadden gekregen. Creatief gingen ze vervolgens aan
de slag in de lokalen van de Burgemeester Voetelinkschool. Ruim een week na
de brand was er alweer een vergadering
in de ‘nieuwe’ Korf mogelijk waarin nota
bene het 40-jarig jubileum van de Korf
gevierd zou worden! De receptie ging
niet door, maar wel was er een verrassing:
de Taart van de Week (zie pagina 8). Een
paar dagen later zat de Wijkresto alweer
gezellig vol met gasten die nieuwsgierig
waren naar de nieuwe locatie.

Sponsoren, bedankt!

Lang leve Zwarte Piet!

De Korf wil naast het bedanken van de
‘eigen’ vrijwilligers haar dank uitspreken
naar de gemeente Steenwijkerland, Drankenhandel De Boer, Schoonmaakbedrijf

Hulde aan vrijwilligers

Met vereende krachten, met man en
macht, samen, van ’s ochtends vroeg tot
’s avonds laat, met hulp van velen, waaronder sponsoren… kei- en keihard is er
gewerkt om het gebouw van de Burgemeester Voetelinkschool gereed te maken voor de nieuwe, tijdelijke functies.
Hartverwarmend waren de reacties, van
de traan die over de wang van een wijkbewoner biggelde tot de levering van dozen vol nieuwe glazen van een sponsor. Er
is een topprestatie geleverd door ‘de wijk’.

Verbouwing speellokaal

De peuterspeelzaal moet voldoen aan
wettelijke eisen, dus een lokaal is in enkele dagen flink verbouwd. Om enkele
voorbeelden te noemen: folie op de laagMet vereende krachten
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Berend de Boer, Woonconcept, Aalvink
Handelsonderneming, de Karre, Blokker
en Woninginrichting De Vries. Verder bedanken wij iedereen voor het getoonde
medeleven, meedenken en schenken van
spullen.

Vrijwilligers: ‘gemis’

Namens alle vrijwilligers en de wijkvereniging stuurde Irene Mulder een bericht
naar de Kijk op West; een samenvatting
daarvan: “De fikse brand maakte een
einde aan de activiteiten in de Korf. Voor
velen is dit een plotseling gemis, u en wij
wisten dat de Korf wegging van de Verlaatseweg, maar dat dit ineens en zo rigoureus zou zijn hebben we niet kunnen
bevroeden. Er is dan ook al menig traantje weggeveegd. We zijn erg dankbaar
voor de toestemming van de gemeente
en het moskeebestuur en de medewerking van Timpaan om de Burgemeester
Voetelinkschool te gebruiken en in te
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Jannes Mulder: ‘abrupt einde’
Jannes Mulder, voorzitter wijkvereniging ‘Steenwijk-West’: “Wij zijn als bestuur
van de wijkvereniging erg geschrokken van de brand die de Korf heeft getroffen. Na al die jaren dat we daar vele activiteiten hebben gehouden, is daar nu
plotseling een einde aan gekomen. Het gehele archief van al die jaren is verloren
gegaan. Voor de vrijwillige medewerkers uit de wijk is ook voor hen een abrupt
einde gekomen aan hun werkzaamheden. Het is voor allen een emotionele aangelegenheid op deze manier afscheid te nemen van werk in de Korf.
Gelukkig heeft de gemeente de helpende hand geboden door aan te bieden tijdelijk de activiteiten van de Korf zo veel mogelijk te laten plaatsvinden in de Burgemeester Voetelinkschool, die leeg staat. Van hieruit gaan wij ons nu richten op
onze start in mei 2014 in de Zuidwester aan de Gasthuislaan.
Wij hopen dat de bewoners en andere huurders van de Korf begrip zullen hebben
dat wij enkele maanden enigszins zullen moeten improviseren. Wij bedanken tevens de bewoners van Steenwijk-West voor het medeleven voor de nu ontstane
situatie.”
■
richten! Alle activiteiten gaan snel weer
van start, het is alleen de vraag of de

biljarttafel schoongemaakt kan worden,
dus de biljartclub zit even thuis.”

Kerstfair

Irene vervolgt: “De kerstfair op zondag
15 december krijgt dit jaar de vorm van
een benefiet, want de kas is niet alleen
letterlijk in rook opgegaan, ook is de kas
figuurlijk gestroopt door vele extra uitgaven door de brand. We roepen iedereen
op ons te steunen door prijzen voor het
rad van avontuur beschikbaar te stellen.”
Elders in de krant staat de aankondiging
van de kerstfair.

Hoe is het mogelijk!?

Zo gefikst!

Klaar voor gebruik

Harm Holtjer berichtte namens het (nieuwe) Korfbestuur: “Hoe is het toch mogelijk!? Binnen een week alles klaar voor de
activiteiten. Het is dan wel in de Burgemeester Voetelinkschool nu, maar we
kunnen daar wel uit de voeten. Bedankt
vrijwilligers, Timpaan en anderen voor al
het werk dat moest gebeuren!”
■

Nieuwe meubels
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Taart van
de Week
voor West

De Taart van de Week is deze week voor
wijkvereniging ‘Steenwijk-West’. De vereniging bestaat dit jaar 40 jaar, maar een
week voordat de jubileumreceptie in de
Korf gevierd zou worden, brandde de
Korf af. Het bestuur is er heel verdrietig
over. “Alles is verbrand”, vertelt een aangeslagen Janny Hermse. “We hadden
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Kerstfair in benefietsfeer
> zondag 15 december, 13.00 – 17.00 uur <
Heel snel na het verschijnen van deze
Kijk op West vindt de Kerstfair plaats,
en wel op zondag 15 december. Tussen 13.00 en 17.00 uur zal het weer een
drukte van belang zijn, dit jaar in de
Burgemeester Voetelinkschool. Entree
is gratis.
Het rad van avontuur heeft de brand
overleefd. Maar goed ook; het zal extra
draaiuren maken om zoveel mogelijk
cadeaus te verloten. De opbrengst gaat
naar de Korf die nu wel wat kan gebruiken. Geef gul!

Mis ze niet: de knijpertjes

Gezellige kraampjes met leuke spulletjes
en lekkernijen in kerstsfeer staan klaar
voor u! Er zijn onder andere sieraden,
houtsnijwerk, natuurstenen, lekkere hapjes, kerstkaarten en -spulletjes en zeepjes.
Natuurlijk ontbreken de traditionele knijpertjes- en oliebollenverkoop niet.
Kom zondagmiddag naar de Korf en help
daarmee de vrijwilligers met hun activiteiten die ze in de Burgemeester Voetelinkschool voortvarend hebben opge■
pakt. Tot ziens!

Even voorstellen: SKZ

Stichting Kinderdagcentra Zwartewaterland (SKZ) is een nieuwe organisatie
in Steenwijk-West. Per 1 mei 2014 hoopt
deze organisatie voor kinderdagverblijf
en buitenschoolse opvang de deuren te
openen. In deze Kijk op West stelt SKZ
zich even kort voor, via een nieuwsbrief

over de Zuidwester zal deze
organisatie zich uitgebreid
voorstellen.
Omdat het KDC er is voor alle
kinderen van alle scholen
binnen de Zuidwester, wordt
neutrale kinderopvang geboden met aandacht voor
christelijke gebruiken. Op
het kinderdagverblijf wordt
gewerkt met de vroeg- en
voorschoolse educatiemethode Piramide. De buitenschoolse opvang biedt
opvang voor en na school,
vakantieopvang en flexibele opvang.
Mocht u gebruik willen maken van de
diensten van SKZ, dan is het handig te
weten dat u op de website www.kdczwartewaterland.nl of via 038 – 386 86 68
meer informatie vindt.
■
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Overzicht contactpersonen december 2013
Straat
Aastraat
Acaciastraat

Naam
De heer J. van der Meer

Parkstraat 5

Telefoonnummer
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

Mevrouw D. v.d. Velde (bezorging)

Adres

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

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

Parkstraat

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 M. de Vries

J. van Riebeeckstraat 64

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

De heer W. Sommer
Mevrouw I. Mulder

N. Beetsstraat 7

Verlaat-De Werven-Groot Verlaat,
woonwagens

De heer H. Kruithof

J. Catsstraat 16

0521 - 512476

Verlaatseweg
(even/oneven na flat)

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

Verlaatseweg (1-51)
Vermeerstraat
Vestdijkhof
Vondelstraat

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

Vondelstraat 21
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Binnenkant Zuidwester
wordt afgewerkt
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De Samensprong
klaar voor sprong
De directeur van obs De Samensprong,
Hester Elsinga, stuurde de redactie enthousiast foto’s van de binnenkant van
de Zuidwester. Ze vertelde erbij dat ‘haar’

Aan de buitenkant is al niet meer te zien
hoe de vorderingen van de bouw gaan.
Het groene dak ligt erop en heeft de eerste storm overleefd. De ramen, deuren
en het glas zitten er alweer een tijdje in.
Binnen zijn de aannemers druk bezig. De
lokalen, kamers, vergaderruimtes, grote
zaal; het krijgt nu allemaal definitief vorm.
Eén grote, open binnenruimte met bouwmaterialen is de afgelopen weken veranderd in mooie afgebakende ruimtes en
lokalen. Het tegelwerk voor de toiletten is
op de wanden gelijmd en de eerste rasters voor het systeemplafond worden gelegd. Kortom, er is begonnen met de fijne
afbouw. Het grijs-wit van de wanden gaat

plaatsmaken voor behang in allerlei frisse
kleuren. Het sanitair wordt opgehangen
en de grijze betonvloer wordt omgetoverd tot een kleurrijk tapijt.
Klaar? Het lijkt er al wel op, maar er moet
nog veel gebeuren. Dit laatste deel van de
bouw is arbeidsintensief, er moet nog veel
werk verzet worden. Het lijkt al heel wat,
maar toch nog even geduld. De bouw ligt
overigens op schema, dus de oplevering
is gepland in februari 2014. Daarna zullen
de gebruikers het gebouw gaan inrichten en het in mei in gebruik nemen. Het
openbaar gebied wordt na de oplevering
■
ook nog ingericht.

school er al helemaal klaar voor was en
popelde van ongeduld om te verhuizen.
De leerlingen zien uit naar het uitdagende speelterrein met gloednieuwe speeltoestellen.
Bovendien stuurde ze een foto van het
bezoek van wethouder Luc Greven aan
de school in Zuidveen. Hester: ”Hij was
zeer te spreken over de sfeer in de school
en de succesformule van het vakdocen■
tensysteem.”

Toiletten krijgen vorm

Ingang van De Samensprong

Hal, nog zonder plafond
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Site Woonconcept verbeterd
en nog veel meer. Op de website wordt
duidelijk uitgelegd hoe de nieuwe functies werken. Het is belangrijk dat Woonconcept het juiste e-mailadres van woningzoekenden heeft. Als u geen mail
ontvangt over een nieuw account, dan
kunt u bellen met 088 – 61 62 000 om uw
juiste mailadres door te geven.

Voor huurders
Per 16 december heeft Woonconcept
een nieuwe, sterk verbeterde website.
Woningzoekenden en huurders kunnen
eenvoudiger zaken digitaal regelen. De
afgelopen paar weken had de – inmiddels oude – website minder te bieden;
Woonconcept hoopt dat huurders daarvan niet te veel last hebben gehad.
Een van de veranderingen is dat het aanbieden en verhuren van woningen nu
volledig digitaal verloopt; van de inschrijving voor een woning tot het onderteke-

Kinderkoor
Voices of Joy
Ken je Voices of Joy al? Het kinderkoor
zingt op zaterdag 14 december tijdens
het Charles Dickensfestijn bij (of in) de
winkel van Bloemisterij Gaal. Op 24 december treedt het koor op in de Grote
Kerk bij de eerste Kerstnachtdienst. Hou je
van zingen en lijkt het je het leuk om mee
te doen? Voices of Joy oefent elke maandag bij Beth-el van 15.45 - 16.30 uur. Bel of
mail juf Marian Bijkerk: 0521 – 511 572 of
mariannebijkerkhofman@accrete.nl. ■

Ochtendzang eerste
kerstdag
Het zingen voor ouderen en zieken vormt
een bijzonder begin van het kerstfeest.
Op dinsdag 24 december, eerste kerstdag, vertrekken we om ’s ochtends 5.00
uur bij Beth-el en wandelen dan zingend
door de wijk. We eindigen rond 8.00 uur
bij Zonnekamp. Zingt u mee? 
■

nen van het huurcontract. Ook publiceert
Woonconcept voortaan dagelijks nieuw
woningaanbod, in plaats van wekelijks.
Het woningaanbod wordt een week lang
gepubliceerd.

Voor woningzoekenden

Woningzoekenden ontvangen rond deze
tijd een mail om een nieuw account op
Mijn Woonconcept te activeren. Het nieuwe inlogaccount geeft meer mogelijkheden, zoals inzage in correspondentie en
puntenopbouw, zoekprofiel aanmaken

Huurders kunnen nu al via Mijn Woonconcept gebruikmaken van het huurdersloket. Daar kunnen zij heel eenvoudig persoonlijke informatie inzien en diensten bij
Woonconcept afnemen. Ook Mijn Woonconcept wordt aangepast; dat is in februari klaar. Van half december tot en met februari is Mijn Woonconcept voor huurders
niet bereikbaar. Daarna ontvangen ook zij
een e-mail met een nieuw inlogaccount.

Vragen

Voor vragen kan iedereen terecht op de
delen van de algemene site. En u kunt
bellen met 088 – 61 62 000.
■

Jeugdclub: Young Spirit
Voor tieners van 10, 11, 12 en 13 jaar is er
een club: Young Spirit. Lijkt het je leuk om
samen met je vrienden en vriendinnen
over allerlei onderwerpen te praten en
daarnaast leuke spellen te doen, dan ben
je van harte welkom bij deze tienerclub.
Omdat het een christelijke club is, wordt
er ook over God en de bijbel gepraat. De
club Young Spirit is een initiatief van de
Vrije Zendingsgemeente.

Mail voor meer info

Het ‘clubhuis’ is het bijgebouw van Bethel; de Ontmoeting. Op vrijdagavond van
19.00 tot 20.00 uur ben je welkom, inloop

vanaf 18.45 uur. Datums: 20 december, 17
en 31 januari, 14 februari, 14 maart en 11
april. Geef je op of vraag meer info bij Marian Bijkerk-Hofman via 0521 – 511 572 of
06 – 46 291 902 of mariannebijkerkhofman@accrete.nl.
■

Kerstvieringen Beth-el
Iedereen is welkom bij de kerstvieringen
bij Beth-el. De deuren staan wijd open
op dinsdag 24 december bij de kerstwijdingsdienst, van 19.30 tot 20.30 uur. Gjalt
de Haan is de spreker en er is muziek van
Agapè uit Sint Jansklooster. Op eerste
kerstdag vind de kerstdienst plaats van
10.00 tot 11.00 uur. Spreker is Hans Dick-

hof en het koor Reflector’ zorgt voor wat
extra muzikale vreugde.
■
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Kanjertaart voor kanjers van Steenwijk-West
Op 18 november ontvingen de vrijwilligers van wijkvereniging ‘Steenwijk-West’
de Kanjertaart als waardering voor hun inzet voor de wijk. Dit initiatief is genomen door de werkgroep Kanjerwijk, die regelmatig kanjers een blijk van waardering geeft.
Tijdens de geïmproviseerde vergadering
in de – vanwege de brand – Burgemeester Voetelinkschool, werden alle kanjers
van de wijkvereniging in het zonnetje gezet. Een opsteker voor al de inzet voor de
wijk en de voorbereidingen die nodig zijn
voor de verhuizing naar de brede school,
maar nu vooral vanwege al het werk vanwege de brand in het wijkgebouw. Hier-

mee wil de werkgroep Kanjerwijk laten
zien hoezeer de wijkvereniging gewaardeerd wordt door de wijk. De wijkvereniging levert een zichtbare bijdrage aan het
prettig leven in Steenwijk-West.

Respect in de wijk

Behalve taart uitdelen, zet de werkgroep
Kanjerwijk zich in om de ideeën van de

Kanjerschool uit te breiden naar de wijk.
Buurten worden prettiger wanneer bewoners goed met elkaar omgaan en elkaar met respect behandelen. Als iedereen zich richt op goed gedrag en elkaars
waarden en normen respecteert, dan
heeft dat niet alleen effect op de school,
maar ook op het gezin en de buurt.

Taart verdiend? Strip tekenen?

Kent u iemand die een Kanjertaart verdient? Mail dan de gegevens naar de
werkgroep. Ook wordt een striptekenaar
gezocht die een leuke strip wil tekenen
waarvoor ideeën bestaan bij de werkgroep. Ben jij of ken jij iemand die goed
kan tekenen? Mail naar: kanjerwijk@
gmail.com.
■

Het Kanjerhuis bruist
Eens per maand organiseert Kindcentrum Willem Alexander een doe-middag
voor alle kinderen van de buitenschoolse opvang. Elke maand is er iets anders;
deze keer stonden de kanjer-principes
centraal. Er zijn allerlei kanjer-spelletjes
gedaan, waarbij op een positieve manier
omgaan met elkaar beloond werd. Ook
was er een echte high-tea. De hapjes zijn
samen gemaakt… en opgesmikkeld! Ook
de ouders mochten komen proeven. ■

Wijkplatform: denk, praat
en doe mee!
Het wijkplatform van Steenwijk-West bestaat nu enkele jaren en de belangstelling voor de tweemaandelijkse vergaderingen is groot. Er is altijd een
flink aantal vertegenwoordigers van de diverse straten aanwezig, samen met
afgevaardigden van het wijkbestuur, de gemeente en Woonconcept. Ook de
nieuwe wijkkracht zal de eerstvolgende keer aanschuiven.
Doel is dat al deze partijen elkaar goed op de hoogte houden van wat er speelt.
Gemeente, Woonconcept en Timpaan kunnen inspelen op geluiden uit de wijk,
en omgekeerd kan de wijk beter begrijpen wat er ‘achter de schermen’ gebeurt bij
deze organisaties.

Stel uw vragen
Vast agendapunt is de wijkvisie. Ook worden er soms externe deskundigen uitgenodigd om plannen toe te lichten over bijvoorbeeld herindelingen van straten of
geplande nieuwbouw. Als u wilt meepraten over ontwikkelingen in de wijk of vragen heeft over de gang van zaken die spelen in uw straat, kunt u altijd voor korte
of langere tijd meedraaien in het wijkplatform. Neem contact op met Luc Treur,
voorzitter van het wijkplatform en lid van het bestuur van de wijkvereniging. Zijn
gegevens staan op de achterkant van deze Kijk op West.
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Taal is de sleutel tot groei

Op 6 november heeft De Brede School Steenwijk-West tijdens de Brede School
Lunch met trots de brochure ‘Taal is de sleutel tot groei’ gelanceerd. In dit project
leren kinderen en ouders samen. De brochure werd in aanwezigheid van vrijwilligers en professionals die werken in Steenwijk-West uitgereikt aan wethouder
Luc Greven.
Karin Winters, leerkracht obs De Samensprong, vertelde dat de taalcoördinator
het succes van deze formule is. Die organiseert activiteiten om ouders te betrekken
bij de leerontwikkeling van hun kinderen.
Dit kan door bibliotheekbezoek of bijvoorbeeld een voorlichtingsbijeenkomst over
interactief voorlezen waar je leert hoe je
voorlezen leuk en leerzaam maakt voor
allebei. De taalcoördinator motiveert ook
deelname van ouders aan taalcursussen.

schuwen, want ik heb een besmettelijke
ziekte en nu hebben jullie hem allemaal
ook denk ik… Die besmettelijke ziekte is
‘Apetrots’. Apetrots omdat dit nou net weer
in Steenwijk-West is gelukt; misschien wel
alléén in Steenwijk-West kan lukken, omdat jullie hier zo’n machtige traditie hebben opgebouwd. Jullie hebben sinds twintig jaar ervaring met samenwerken en dit
soort projecten kan alleen lukken wanneer
je ervaring hebt met samenwerking.”

Wethouder is apetrots

Enthousiaste cursiste

Wethouder Luc Greven in zijn lovende
speech: “Ik moet jullie een beetje waar-

Patricia van der Linde volgt nu ruim twee
maanden een taalcursus. “Vroeger volgde

ik speciaal onderwijs; taal, lezen en schrijven vond ik heel moeilijk. Ik vergat dingen
snel, dus wat ik leerde bleef niet hangen. Ik
heb nu een zoontje en die wil ik natuurlijk
graag helpen met taal en lezen.” Patricia is
heel positief over de methode en het leren gaat prima. Een keer in de week gaat
ze drie uurtjes terug de schoolbanken in.
“Het voelt als een hele overwinning, ook
het hier zijn en het praten met de pers
daarnet. En het is het is natuurlijk hartstikke fijn dat ik mijn zoontje Thomas straks
taaldingetjes beter kan uitleggen en hem
nu lekker kan voorlezen.”
De partners van Brede School SteenwijkWest zijn: Centrum voor Jeugd en Gezin, Zorggroep Oude en Nieuwe Land,
Timpaan en GGD, obs De Samensprong,
Kindcentrum Willem Alexander en peuterspeelzaal de Bezige Bijtjes. Daarnaast waren het wijkplatform, Woonconcept, RIBW,
FRION, Stichting Lezen en Schrijven en docenten van Deltion aanwezig bij de lunch.
De lunch is in het leven geroepen om alle
groepen die werken in de wijk bij elkaar
te brengen om informeel bij te praten en
contacten te leggen. Theresa, Riekie en
Sandra verzorgden de lunch die bestond
uit twee soorten soep, zuivel en diverse
luxe belegde broodjes.
■
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Drukte van jewelste op reünie

De feestperiode van het 60-jarig bestaan
van Kindcentrum Willem Alexander is op
12 oktober afgesloten met een geslaagde
en goed bezochte reünie. Er waren meer
dan tweehonderd oud-leerlingen en verschillende oud-leerkrachten. Er was een

Reünie: TOP!
Jane Punter-Coenraad stuurde deze foto
naar de redactie met de volgende alleszeggende mededeling: “Graag wil ik deze
foto met jullie delen. We hebben een
TOPmiddag gehad. Bedankt voor alles!”■

opening met het Willem Alexanderlied
‘Samen’ en natuurlijk heel veel tijd om
oude foto’s te bekijken en bij te kletsen.
Verschillende mensen hebben het idee
opgepakt om een reünie van de eigen
klas te gaan organiseren.

Er werden veel foto’s gemaakt, waaronder
de grote groepsfoto op het plein. Mede
door het lekkere weer was het een zeer
geslaagde dag. De foto’s staan op de site
van de school.
■

Over ome Beernd, messenpikkertje,
Opagie en vliegervechten
Reüniegangers zijn door de redactie gevraagd een stuk te schrijven over
vroeger, de school, de wijk. Dirk Heinhuis heeft daar zeer enthousiast gehoor aan gegeven: een indrukwekkend stuk proza bereikte de mailbox
van de redactie. Helaas is er in de Kijk op West niet voldoende ruimte voor
het hele verhaal, dus hier even kort de inhoud, het hele verhaal staat op
steenwijkwest.nl en facebook.com/WijkvisieSteenwijkWest2015.
Dirk Heinhuis is opgegroeid in Het Dal (‘Tranendal’) aan de Kanaalstraat, wat destijds
nieuwbouw was. Ome Beernd hield langs
de Paardensloot een bijna complete boer-

derij aan kleinvee; de jongens speelden
messenpikkertje en Opagie, bewonderden
de zelfgemaakte vliegers van de Ambonezen en zwommen in het kanaal. 
■

Wist u…

Prettige feestdagen en veel voorspoed in 2014

dat er een Gehandicaptenraad Steenwijkerland
(GRS) bestaat, en dat die zich inzet voor de belangen van chronisch zieken, visueel-, lichamelijk- en zintuiglijk gehandicapten. De GRS is een
soort waakhond voor deze doelgroep, en zet zich
in dat gebouwen, wijken, winkels, bushaltes en
dergelijke toegankelijk, bereikbaar en bruikbaar
zijn voor iedereen. Zo adviseert de GRS onder
andere de gemeente, gevraagd en ongevraagd.
Komt u zaken tegen die u onder de aandacht
wilt brengen – te smalle liften, hoge trottoirs,
te weinig invalidenparkeerplaatsen, in de
weg staande winkeluitstallingen, slechte geleidelijnen voor visueel gehandicapten enzovoort, enzovoort – meld dit dan bij de GRS.
Dat kan via 0521 – 577 302 of grs@home.nl.
Meer informatie staat op www.gehandicaptenraadsteenwijkerland.nl.
■

Ze zongen geen kerst- maar andere liedjes, maar blij werd je er wel van: deze traditie op 11 november. De foto uit de wijk is mooi te combineren met een andere hartverwarmende traditie:
de kerstwens van de wijkvereniging ‘Steenwijk-West’ en de redactie.

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

Stukjes voor deze krant

De volgende Kijk op West verschijnt
21 maart. 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 5 maart 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.
■

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

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

Vormgevin
g

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

Woonconcept

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

www.facebook.com/
WijkvisieSteenwijkWest2025

en druk:

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

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.

