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Steenwijk-West
1 juli: bijeenkomst Wijkvisie en verkoop-info Rembrandtstraat (pagina 1 & 3)

Mededelingen van
het bestuur
Zaterdag 10 mei was
voor de wijkvereniging een gedenkwaardige dag. Naast de jaarlijkse
voorjaarsmarkt, dit jaar voor het eerst
op nieuwe locatie rond de Zuidwester,
hebben we ook ons 40-jarig jubileum
gevierd.
Ondanks de wat tegenvallende weersomstandigheden is de voorjaarsmarkt
goed bezocht. Ook het houden van het

Kijk op
West
Verkoopinformatie over de nieuwbouw
aan de Rembrandtstraat: 1 juli
Op 1 juli organiseert Woonconcept Vastgoed een inloopavond in de Zuidwester ter gelegenheid van de start van de verkoop van de vijftien nieuwe
koopwoningen aan de Rembrandtstraat. Van 18.00 – 20.00 uur kunt u in de
barruimte van De Korf terecht voor alles wat u wilt weten over de nieuwbouw.
De verkoopprijzen zijn nog niet definitief vastgesteld, maar de vanaf-prijzen
liggen op circa 145.000 euro v.o.n.

gezamenlijke open huis in de Zuidwester
heeft ertoe bijgedragen dat de belangstelling zo groot was. Na zoveel jaren op
de vertrouwde plek rond de Kleine Kampschool was het wel even wennen op de
nieuwe locatie, maar met 25 standhouders en een grote opkomst mogen we
het een geslaagde dag noemen.
■
lees verder op pagina 2 ❱❱

Oproep!

Wil je leuk werk?

Activiteitencentrum De Korf is op zoek naar
enthousiaste vrijwilligers die af en toe een
dagdeel in De Korf zouden willen helpen.
Je draait mee achter de bar, je zet koffie en
thee en je helpt eens mee bij de catering.
Vrijwilliger houdt in dat je niet betaald
krijgt. Heb je zin om in een leuk team te
werken? Meld je aan bij De Korf (0521 – 522
612), Irene Mulder (06 – 46 06 477) of Teresa
v/d Sluis (06 – 124 73 713). 
■

Zoals gebruikelijk in Steenwijk-West
zijn er voorrangscriteria bij de verkoop. Bovenaan staan de vertrokken
huurders van de gesloopte woningen. Daarna komen alle huurders
van Woonconcept in Steenwijk-West
aan bod en ten slotte zijn de woningen voor iedereen te koop. De laatste verkoopactie van koopwoningen

in Steenwijk-West betrof de nieuwbouw
aan de Frans Halsstraat. Dat ging toen erg
goed. Gezien de prijzen van de woningen
aan de Rembrandtstraat en het mooie
ontwerp wordt ook nu op een succes gerekend. Dat zou betekenen dat de bouw
ook snel kan gaan beginnen. Eind mei is
de bouwaanvraag ingediend door Woonconcept Vastgoed.
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Mededelingen van het bestuur

maakt hebben en het resultaat mag er
dan ook naar zijn.
Vervolg mededelingen van het bestuur van pagina 1 ❱❱

Halverwege de middag hielden we een
receptie in de grote zaal in De Korf om ons
– in verband met de brand – uitgestelde
40-jarig jubileum te vieren. De wijkvereniging ‘Steenwijk-West’ is opgericht op
26 november 1973. Het is altijd lastig
namen te noemen, maar wie hierbij niet
ongenoemd mogen blijven, zijn Trijntje
Doorenspleet en Jaap Veenman die zich
van meet af aan hebben ingezet om verpaupering tegen te gaan. Met dat doel is

Een tegel voor de
Rozenstraat
Op 21 maart is de herinrichting van de
Rozenstraat feestelijk afgerond. Na een
korte toespraak van bewoner Bram Mooi
en (voormalig) wethouder Luc Greven,

begin jaren negentig vanuit de wijkvereniging het wijkplatform opgericht.
In de toespraak van Sandra Korthuis
(directeur van Woonconcept) werd benadrukt dat goed overleg met de bewoners van groot belang is om draagvlak
te verkrijgen. We werden lovend toegesproken over de inzet van zoveel vrijwilligers, die een behoorlijk ingrijpende
sanering in de wijk mede mogelijk ge-

Kanjers aan de slag
De Kanjerwerkgroep bestaande uit bewoners uit West is weer op sterkte. Inmiddels hebben Judith Bakker, Harja
Borman, Nellie Keetman en Joop Vink
plaatsgenomen in de werkgroep. Aangevuld met de directeuren van Kind-

Als bijdrage voor de inrichting van de nieuwe Korf, werd ons door Woonconcept een
cheque aangeboden. Ook van Timpaan
hebben we een geldbedrag ontvangen.
Luc Treur bedankte namens het wijkverenigingsbestuur alle aanwezigen voor de
belangstelling en de ontvangen attenties.
Al met al een drukke en geslaagde dag.
Ook alle andere belangstellende bewoners bij de voorjaarsmarkt en de open
dag: bedankt voor het welslagen!
Bestuur wijkvereniging ‘Steenwijk-West’ ■
centrum Willem Alexander en de Samensprong, gaat deze werkgroep de
komende tijd invulling geven aan Kanjeractiviteiten. Uiteraard bent u van
harte welkom als u zich ook wilt inzetten
voor de Kanjerwijk West. Meld u zich dan
aan bij de wijkkracht via de contactgegevens op de achterkant van deze Kijk
op West.
■

werd door de jongste en oudste inwoner
samen een herdenkingstegel onthuld. Op
Facebook verscheen de opmerking al dat
zo’n tegel wellicht traditie zou worden;
wie weet? Daarna was er tijd voor een
hapje en drankje, keurig verzorgd door
De Korf.
■
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Kom naar de evaluatie wijkvisie!

Op dinsdag 1 juli worden de resultaten van de evaluatie van de wijkvisie gepresenteerd. De bewoners en professionals die in januari hieraan hebben meegewerkt, zijn daarvoor van harte uitgenodigd; het belooft een inspirerende avond
te worden. Voorafgaand is er informatie over de nieuwbouw in de Rembrandstraat, zie pagina 1.
Het is al weer een tijd geleden dat velen uit de wijk hebben meegedaan aan de evaluatie van de Wijkvisie Steenwijk-West 2025. Bewoners en professionals hebben toen in
verschillende samenstellingen hun mening laten horen. Met informatie uit workshops
en straatgesprekken is een evaluatierapport gemaakt met veel aanbevelingen voor de
toekomst. Joop Hofman van Rode Wouw zal hierover op 1 juli in De Korf uitgebreid
vertellen. Het programma luidt:
19.30 uur – Zaal open
20.00 uur – Presentatie evaluatie Wijkvisie Steenwijk-West 2025
21.00 uur – Pauze
21.15 uur – Workshop
21.45 uur – Presentatie sociale buurtmarktplaats (zie pagina XX)
22.00 uur – Einde

De komende vijf jaar

De gemeente Steenwijkerland en Woonconcept hopen na de zomer de plannen voor
het vervolg van de wijkvisie Steenwijk-West te kunnen presenteren. De resultaten van
de tussenevaluatie zijn dan verwerkt in een plan van aanpak voor de komende vijf
jaar. Want er is veel gebeurd, maar ook nog veel te doen. 
■

Toekomstige huurders betrokken bij
ontwikkeling Aastraat
Woonconcept is begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwbouw aan de
Aastraat. Dat betekent niet dat er al snel
resultaten merkbaar zullen zijn. Op dit
moment wordt er gewerkt aan een programma van eisen waaraan de nieuwe
woningen moeten voldoen. Daarin staat
ook voor welke doelgroep de woningen
bestemd zullen zijn. Het worden in ieder
geval huurwoningen en het aantal woningen zal tussen de 20 en 25 liggen. Verder is afgesproken dat toekomstige huurders een belangrijke rol gaan krijgen bij
de ontwikkeling van de woningen. Vertrokken huurders, maar ook toekomstige
belangstellenden worden uitgenodigd
om deel te nemen in een uniek ontwik-

kelproces. Via deze wijkkrant blijft u de
komende tijd op de hoogte dus hou ‘m in
de gaten!
■

Ontwerpen Parken Kanaalstraat in
de maak
Op 10 april hebben enkele bewoners
van de Park- en de Kanaalstraat, medewerkers van de gemeente en Woonconcept en Buro Hollema een rondwandeling gemaakt door de Park- en
Kanaalstraat. Zo kwam naar boven
welke ideeën er leven en welke problemen er ervaren worden. Dat heeft geleid tot een ontwerp voor het gebied
dat op 8 mei tijdens een inloopavond is
getoond aan de bewoners. Deze waren
tevreden met de ideeën.
Het groen was alleen nog niet groen,
maar blanco. Zoals van tevoren was aangekondigd, werd hier veel inbreng van
bewoners verwacht. Op 10 juni hebben
twee groepen bewoners apart gebrain-

stormd over de invulling van het groen.
Verrassend genoeg hadden beide groepen nagenoeg dezelfde ideeën: onder
andere verplaatsing van de hondenuitlaatstrook, een voetbalveld en een speeltuin. De gemeente werkt de ideeën uit en
na de zomer krijgen alle bewoners een
uitnodiging om het ontwerp te komen
bekijken.

Planning

Het is de bedoeling dat in september
2014 wordt gestart met de werkzaamheden aan de weg. De riolering zal dan
worden vervangen en er zal nieuwe bestrating worden aangelegd, vergelijkbaar

met de kleurstelling in de Tulpstraat en
Rozenstraat. Daarna wordt het groen aangepakt, in het voorjaar van 2015. Bewoners van de Parkstraat en de Kanaalstraat
ontvangen bericht over de start en planning van de werkzaamheden. 
■
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De Korf helemaal thuis in de Zuidwester
De aftrap was een puzzeltocht op vrijdag.
De organisatie had een leuke route uitgezet en elke deelnemer kreeg aan het eind
een versnapering. Aansluitend was er een
bingo, die was zelfs zo succesvol dat er
verzoeken waren om dit maandelijks te
gaan doen.

Winnaars

De afgelopen maanden is er door alle
vrijwilligers van De Korf hard gewerkt
aan het opzetten van een nieuw bestuur,
het regelen van subsidies en het inrichten van de nieuwe stek in de Zuidwester.
Het resultaat mag er zijn. Steenwijk-West
heeft met de 'nieuwe' Korf een wijkcentrum gekregen waar we trots op mogen
zijn.
Er zijn twee vergaderzalen, een knusse
barruimte en een multifunctionele grote
zaal. Zonder de hulp van de gemeente,
Timpaan, het Oranje Fonds, het RaboFonds en het VSBfonds was dit niet gelukt. Deze partijen hebben samen met
het bestuur van De Korf ervoor gezorgd
dat er niet alleen een gloednieuw ge-

bouw staat, maar dat ook de volledige
inrichting splinternieuw is.

Twee dagen feest

Om deze nieuwe fase in te luiden, hield De
Korf op 29 en 30 mei een feest-2-daagse.

Zaterdagmiddag was het tijd voor de kinderen om hun talenten te laten zien in
X-Factor. Iedereen zette zijn beste beentje voor en de jury, bestaande uit Roelien
Polinder en Harm Cramer, wees Wian
Bruineberg als winnaar aan. Hij zong een
nummer van Waylon, waarbij hij zichzelf
begeleidde op gitaar. Daarna was het
de beurt aan de darters. Er werd lekker
gegooid in het koppeldarttoernooi, dat
werd gewonnen door Ruud ter Meulen
en Berry Westerbeek. De afsluiting van de
tweedaagse was een gezellige disco met
DJ Thomas ter Horst aan de knoppen.

Iedereen bedankt!

De organisatie hoopt dat dit evenement
volgend jaar een vervolg zal krijgen; het
zou leuk zijn als er dan in verhouding wat
meer kinderen meedoen. Het bestuur
van De Korf wil iedereen van de organisatie hartelijk danken voor de inzet.
■

Gehoord en gehandeld:
speelterrein verbeterd
Tijdens de herinrichting van de Rozenstraat en achterzijde van de Tulpstraat
bereikten de gemeente negatieve geluiden over de speelvoorziening achter
de Rozenstraat. In overleg met een vertegenwoordiging uit de buurt en enkele
afgevaardigden van de wijkvereniging is
daarom afgesproken deze speellocatie
aan te passen. Alle omwonenden hebben een brief met informatie gekregen.

Wat gebeurt er?

De huidige glijbaan en grondbult zijn inmiddels verdwenen. Het terrein is vlak en
ingezaaid. Wanneer het gras voldoende
wortel heeft geschoten, zullen bij de bestaande schommel nieuwe speeltoestellen, een glijbaan en een duikelrek worden geplaatst. Ook komt er een bankje.
Dit zal na de zomervakantie gebeuren. ■
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Ludieke aandacht voor te hard rijden

Op 11 juni vroegen bewoners van de Tulpstraat aandacht voor het harde rijden in hun straat. Alie Bruinenberg en Sylvia
Schieving, beiden bewoners van de Tulpstraat, organiseerden een buitenspeeldag om zo op ludieke wijze aandacht te
vragen voor dit probleem.
Ook politieagent in opleiding Rob Brouwer was erg betrokken bij het verhaal en
heeft de initiatiefneemsters enthousiast
gesteund. Veilig Verkeer Steenwijkerland droeg bij met een snelheidsmeting
en de gemeente plaatst een extra bord,

waarmee duidelijker wordt dat de straat
een 30 kilometer-zone is. De bewoners
hopen automobilisten op deze manier
bewust te maken van hun (vaak te hoge)
snelheid.

Sociale buurtmarktplaats in
oprichting
In samenwerking met de wijkvereniging wil Timpaan een buurtmarktplaats
opzetten voor en door bewoners van
Steenwijk-West. Een sociale marktplaats waar vraag en aanbod elkaar vinden. Hierbij gaat het om diensten die je
als bewoners voor elkaar doet, zonder
dat er iets tegenover staat. Want: elkaar
helpen is toch vanzelfsprekend?

Speelplek Aastraat
gepimpt
Op 28 juni steken de bewoners van de
Aastraat de handen uit de mouwen en
gaan met vereende krachten het speelplekje in hun straat opfleuren. Ook plaatsen zij zelf twee duikelrekken voor de kinderen uit de straat. Dit mooie initiatief is

Die diensten kunnen van alles zijn: koken,
gezelschap, het uitlaten van de hond, een
lift naar de dokter, een klusje in huis of
hulp in de tuin. Iedereen heeft wel eens
een vraag en vaak ook wel 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.

sprek te gaan over wat er al is, wat mooie
voorbeelden zijn van ‘noaberschap’, hoe
de marktplaats een succes wordt, wie er
wil meewerken en wat de mogelijkheden
zijn.

Noaberschap

Meedoen?

Op 1 juli, bij de presentatie van de evaluatie van de wijkvisie (zie pagina XX), is er
een bekendmaking van de concrete plannen. Daarna zal Timpaan u regelmatig
opzoeken en ontmoeten om met u in ge-

De kinderen hebben zich de hele middag prima vermaakt. Ze konden allemaal
leuke spelletjes doen. Snoephappen, bal
schieten, steltlopen, skelterrace, zaklopen… het was één groot én zonnig kin■
derfeestje!

Wilt u snel meer weten en/of hieraan meewerken? Neem dan contact op met Kristy
van Oosterhout of de wijkkracht Frans ten
Veen via de contactgegevens op de achterkant van deze Kijk op West.
■

in gang gezet door Kelvin de Ruiter. Met
het opsturen van tekeningen naar de
gemeente vroeg hij aandacht voor ‘zijn’
speelplaats. De gemeente stak de helpende hand uit en zorgt ervoor dat Kelvin
en zijn vriendjes straks weer een fleurig
speelplein hebben. In de volgende Kijk
op West het resultaat!
■
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Open huis de Zuidwester en
voorjaarsmarkt groot succes
Op zaterdag 10 mei zette de Zuidwester haar deuren open voor het publiek.
Het open huis viel samen met de jaarlijkse voorjaarsmarkt van de wijkvereniging. Ondanks het slechte weer
kwamen honderden belangstellenden
een kijkje nemen.
Trotse nieuwe ‘bewoners’ van de Zuidwester die zich presenteerden, zijn onder
meer Activiteitencentrum De Korf, basisscholen de Samensprong en de Wegwijzer, peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes en
kinderopvang en buitenschoolse opvang
IJgenwijs. Bezoekers bekeken alle ruimtes
waar zij actief zijn en de gemeentelijke
gymzaal.

Veel vertier

Het publiek kon het prachtige resultaat van vele maanden hard werken bewonderen. Er waren diverse optredens
om naar te kijken of aan mee te doen.
Speciaal voor de kinderen was er een
springkussen en schminken en er waren
verrassende demonstraties van jeugdcircusschool Pavarini, DansVlinders,
kinderyoga, volksdansen en Sportinn.

Gezellige markt

Organisaties presenteerden zich

Een divers aanbod op de markt

Op het buitenterrein konden bezoekers
lekker snuffelen tussen de kraampjes van
de voorjaarsmarkt. Er waren volop leuke
spullen voor woon- en tuindecoratie,
planten en andere snuisterijen te vinden.
Ook de lekkernijen bij de diverse kraampjes vonden gretig aftrek.
■

Gezelligheid…
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Prijsuitreiking Kei van de Wijk 2014 aan Piet en Anjo Prins uit de Piet Heinstraat.
Zij doen al vele jaren vrijwilligerswerk voor de wijk zoals het uittellen en
rondbrengen van de wijkkrant. Piet is contactpersoon voor een paar straten en
Anjo helpt hem met het rondbrengen van de Kijk op West en flyers of affiches als
dat nodig mocht zijn. Ze zijn beide betrouwbare en rustige mensen voor onze
wijk en vormen een vaste waarde waarop je altijd een beroep kunt doen.

... en verbinding

Uitreiking Schouderklop door Luc Greven aan Jopie ten
Veen. Jopie helpt al jarenlang met uittellen en verdelen
van de wijkkrant. Vroeger is ze contactpersoon van de
Kanaalstraat geweest en nu verzorgt ze een bloembak in
die straat.

Demonstraties door Sportinn.

Prijsuitreiking zeventien Goed Verzorgde Tuinen. Deze prijs is bedoeld als een
stimulans voor buurtbewoners om hun tuinen goed te onderhouden.
Het maakt de wijk gezelliger, mooier en leefbaarder.
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Overzicht contactpersonen juni 2014
Straat
Aastraat
Acaciastraat

Naam
De heer J. van der Meer

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

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 L. Amesz

Jan van Riebeeckstraat 48

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

Verlaatseweg (1-51)

De heer J. Veenman

Parkstraat 2

0521 - 513162

Vermeerstraat 20

0521 - 523417

Vestdijkhof 5

0521 - 570491

Vermeerstraat
Vestdijkhof
Vondelstraat

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

Vondelstraat 21
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Startzondag in
Beth-El
Op zondag 21 september is de startzondag in Beth-El. Om 10.00 start de
dienst onder leiding van Hans Dickhof.
Elly en Rikkert Zuiderveld (foto) dragen
hun -muzikale- steentje bij, dus mis het
niet. Na afloop is er gelegenheid om na
te praten met een kopje koffie, thee of
frisdrank. Iedereen is van harte welkom!
Meer informatie: www.vzgbethel.nl. ■
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Workshop Moluks koken
in De Korf
Binnenkort geeft oud-Steenwijker Pieter Manuputty een workshop Moluks
koken in de nieuwe Korf. Pieter geeft
meerdere cursussen koken en doet dit
op een heel leuke en creatieve manier.
De vorige keer, nog in de oude Korf, is
hij begonnen met een groepje mensen
en zij willen graag meer…
De cursus wordt op de vrijdagavond gegeven en bestaat uit acht lessen. In de eerste les krijgen de cursisten uitleg over wat

Op de koffie
Iedere dinsdag van 19.30 tot 20.00 uur
staat de koffie – en thee – klaar bij de
RIBW aan de Paul Krugerstraat 34. Er is
dan de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ideeën en verhalen uit te
wisselen. U bent van harte uitgenodigd
om eens aan te schuiven.
■

ze kunnen verwachten, welke gerechten
ze gaan bereiden en welke potten, pannen en gerei ze moeten meenemen.
Er is in eerste instantie plek voor maximaal tien personen. Bij meer belangstelling zullen extra workshops plaatsvinden.
De workshop start in september. Wilt u
meer weten, bijvoorbeeld over de kosten,
of wilt u zich opgeven, bel dan met Pieter
Manuputty (06 – 28 391 857) of De Korf
(0521 – 522 612). 
■

Obs De SamenSprong
haalt ook in het nieuwe
schooljaar uw oud papier
op. Na de zomervakantie ontvangt u weer een
briefje met data oud
papier. En in de volgende
wijkkrant publiceren we
deze data ook.

55-plussers, beweeg mee!
Hallo bewoners van Steenwijk-West!
Graag wil ik uitzoeken of er bij de 55-plussers ook animo is om een groepje te vormen om aan bewegen voor ouderen te
gaan doen. We kunnen dit op een middag of avond doen in De Korf. Als we een
aantal mensen hebben, kunnen we samen een geschikt tijdstip afspreken.
Ik heb indertijd de cursus bewegen
voor ouderen via het zwemmen gevolgd en heb jaren aan ouderen les
gegeven met bewegen in het water,
met en zonder materialen. Veel van de
oefeningen kunnen we heel goed in de
zaal doen.
Bent u enthousiast en wilt u graag wat
langer mobiel blijven? Meld u dan aan
bij De Korf via (0521 – 522 612), bij mij
(06 – 46 06 477) of loop even binnen bij
De Korf.
Groet, Irene Mulder

■

10

Boetes voor restafval in groene container

Niet in de groene container:

Op de achterkant van de vorige Kijk op West werd nog gewaarschuwd: ‘u riskeert een boete’. Ruim tien bewoners van Steenwijk-West hebben deze boete
helaas gekregen: ze hadden restafval in de gft-container (de groene container) gegooid. Daarom voor alle duidelijkheid nogmaals op een rijtje wat wel
en wat niet in de groene container mag en moet. Gft betekent groente-, fruiten tuinafval.

Wel in de groene container:

• loof, schillen, resten van groente, fruit en aardappelen
• resten van gekookt eten
• vlees- en visresten (inclusief graten, schelpen en botjes)
• pinda- en notendoppen en eierschalen
• theebladeren, theezakjes en filters met koffiedik
• brood en kaaskorsten (zonder plastic)
• onkruid, klein snoeiafval, kort gemaakte takken en resten van planten
• gemaaid gras en bladeren
• snijbloemen en kamerplanten
• mest van kleine huisdieren met stro
• kattenbakkorrels met milieukeur
• papieren gft-zakken

• grote hoeveelheden grond of aarde
• plastic, ook geen composteerbare
‘plastic’ huisvuilzakken*
• as uit asbak en open haard
• vogelkooizand
• honden- en kattenharen
• luiers
• stofzuigerzak en inhoud
• zand
• kattenbakkorrels zonder milieukeur

* Waarom niet?

Composteerbare huisvuilzakken (biobags) worden niet geaccepteerd, omdat
het in een partij gft vrijwel niet te controleren is of een zak afbreekbaar of van
plastic is. Het risico dat gft wordt vervuild
met plastic wordt hierdoor groter. Ook is
door de verwerker van het gft-afval contractueel bepaald dat deze composteerbare zakken niet zijn toegestaan.

Twijfels?

Twijfelt u? Kijk op de site van Rova of bel
ze. Of download de Rova-app en u heeft
bovenstaand lijstje altijd bij de hand. ■

Buitenschoolse
opvang anno 2014:
yoga
Zand, draaikolken en zonne-energie
ervaren op een middag in mei. Dat kan
bij de buitenschoolse opvang anno
2014. Een groep jongelui van Kindcentrum Willem Alexander deed aan kinderyoga tijdens de maandelijkse doemiddag. Manon Lemkes van Yin Yoga
Sound biedt het overigens iedere donderdagmiddag aan als buitenschoolse
activiteit in De Korf. 
■
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Woonconcept start met zonnepanelen

Bron: Wikipedia/Michiel1972

Woonconcept wil haar woningen betaalbaar houden voor haar huurders en vooroplopen met zonne-energie. Daarom
biedt Energieconcept, een dochter van Woonconcept, aan te helpen met het plaatsen van zonnepanelen. Huurders aan
de Verlaatseweg 20-112; Parkstraat 1, 3, 37, 39, 2-8, Kanaalstraat 33 en Aastraat 10-40 zijn op 12 juni bij een bijeenkomst
geïnformeerd over plaatsing van panelen op hun daken.
Een Zonne-energie-installatie van Energieconcept bestaat uit 6, 9 of 12 zonnepanelen. De daarmee opgewekte elektriciteit kan in de
woning worden gebruikt of worden teruggeleverd. Dit verlaagt de elektriciteitsrekening. Energieconcept vraagt een maandelijkse
vergoeding voor de Zonne-energie-installatie, maar die is lager dan de opgewekte elektriciteit. Het voordeel van de installatie is –
behalve schone elektriciteit – bij 6 zonnepanelen ongeveer 85 euro per jaar. Bij 12 zonnepanelen loopt dit voordeel op tot zo’n 170
euro per jaar.

Inspectie en plaatsing

Als u geïnteresseerd bent, komt eerst iemand langs die alles tot in de puntjes uitlegt en meteen kijkt of het in huis allemaal past en
kan. Als u het contract tekent, komt er snel een installateur die zonnepanelen en omvormer plus bekabeling plaatst. Rendo installeert
een slimme meter, zodat de teruglevering goed wordt geregistreerd.

Meer informatie

Bent u een huurder van Woonconcept en wilt u weten of ook uw woning is geselecteerd voor zonnepanelen? Informeer dan per
mail via info@energieconcept.nl of per post: Energieconcept, Blankenstein 560, 7943 AD Meppel. Op woonconcept.nl is meer informatie beschikbaar over een Zonne-energie-installatie; kijk onder ‘veelgestelde vragen’. Ook kunt u bellen: 088 – 616 2000. 
■

Trots tonen leerlingen van groep 7/8
van Kindcentrum Willem Alexander hun
typediploma, dat ze op school hebben behaald.
Altijd handig in de verdere schoolcarrière.
Pa’s wijze lynx bezag vroom het fikse aquaduct.

Obs De SamenSprong kleurt groen:
Het dak in bloei, de open dag een mega succes, een pluim van de onderwijsinspectie… en het
belangrijkste: de leerlingen van de Samensprong voelen zich al thuis in de Zuidwester. En in
Steenwijk, tijdens de avondvierdaagse, waaraan maar liefst 52 leerlingen meededen.

Wist u…
dat we voor de Kijk op West altijd op
zoek zijn naar verhalen en foto’s uit
de wijk? Uw excentrieke hobby, een
leuke beschrijving van het alledaagse
dat op straat gebeurt, melancholische
herinneringen uit vervlogen tijden, uw
scherpe mening over de toestand in
dit stukje van de wereld, een gepassioneerd betoog over de wonderen van
de natuur om de hoek, een romantisch verhaal over uw eerste verkering
in West, een komische column of een
sterke strip…
Klim in de pen of pak uw fototoestel,
we zijn nieuwsgierig. Mail het naar de
redactie via kijkopwest@gmail.com en
wij verwelkomen uw kopij en/of foto’s.

Wijkresto krijgt gift van het Oranje Fonds

Het Wijkresto, sinds begin 2013 wekelijks in De Korf, heeft ook zijn draai gevonden in
de Zuidwester. In de ruime, nieuwe keuken bereiden vrijwilligers en professionals van
de Korf elke maandag een gezonde maaltijd. Wijkbewoners kunnen er voor slechts vijf
euro per keer terecht om met andere buurtbewoners te eten en bij te kletsen. Dankzij
de gift van het Oranjefonds van maar liefst 9.300 euro werd de keuken met professionele materialen ingericht en kunnen de vrijwilligers op cursus.
Gezond en gezellig samen eten kan elke maandag om vijf uur, schuif gerust eens aan!
Reserveer wel op tijd, uiterlijk dezelfde dag om twaalf uur, want vol is vol. Aanmelden
■
kan via 0521 – 522 612.

Bestuur wijkvereniging ‘Steenwijk-West’
Jannes Mulder, voorzitter
Paul Krugerstraat 47

Stukjes voor deze krant

De volgende Kijk op West verschijnt
3 oktober. 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 17 september 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.
■

0521 – 51 15 75

j.mulder.sr@kpnplanet.nl

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

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

www.steenwijkwest.nl

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

