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Wees er snel bij!
27 maart:

Oud papier (pagina 1)

Pluk- & beleeftuin
schot in de roos

6 juli:
presentatie voorstel Aastraat (pagina 3)
juni/juli:
kinderclub, meidengroep, ladies bingo, computer
repair café enzovoort (steenwijkwest.nl/de-korf)

Inzameling
Lees
verder oud papier
Klauterkampje
Pluk- & beleeftuin heeft een
leuke naam gekregen 

>4

Buitenspeeldag
groot succes
Maar liefst 120 kinderen!

LET OP: deze zaterdag (27 juni)
vindt de inzameling van het oud
papier plaats, tussen 9.00 en
12.00 uur.
Vragen of klachten over het oud
papier graag níét stellen bij De
Korf of de wijkvereniging, wél bij:
H. Koppers, 0521 – 320 327.

>4
Sinds de speeltoestellen halverwege mei in de pluk- & beleeftuin zijn geplaatst, is het een drukte van belang in de speeltuin. Er wordt vrolijk
gespeeld door kinderen die rond de Kleine Kamp wonen op de prachtige houten toestellen en het kabelbaantje is een absolute favoriet.
Gezellig zittend aan de royale picknicktafel kunnen ouders hun kleintjes in de gaten houden en tegelijk even een babbeltje maken.

Voorjaarsmarkt:
de foto’s!
Kijk verder op de midden
pagina’s
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Open dag RIBW
Gezelligheid delen met de
buurt 

>8

Dagelijks leven
Plannen voor locatie van de
oude Korf 

>3

Administratieve
rompslomp?
Budgetteam Moatien biedt
hulp 

>7

Lezen in de
vakantie is
leuk én slim!
“Kinderen die in de zomervakantie weinig lezen, vallen al snel
één à twee AVI-niveaus terug in
hun leesontwikkeling, blijkt uit
onderzoek. Blijven lezen in de zomervakantie is daarom belangrijk
voor uw kind.” Aldus Linde van
der Weide, taalcoördinator Brede
School Steenwijk-West.
Een boek meenemen naar de
camping is misschien lastig, maar
een tablet of mobieltje gaat bijna
altijd mee op vakantie. Download
daarom de VakantieBieb-app van
de bibliotheek. De app bevat een
leuke selectie gratis leesboeken
en is vanaf nu tot en met 31 augustus te downloaden. Voor ieder
kind is er wat leuks te vinden. Tip:
ook voor volwassenen is er een
breed aanbod!

Ook in het tuingedeelte is volop activiteit. Er is van alles aan
groenten en kruiden, planten en
bloemen aangeplant en gezaaid.
Ook staat een aantal zonnebloemen voor de zonnebloemwedstrijd flink hun best te doen.

Buurtbewoners steken om de
beurt of samen een handje toe
met planten en schoffelen en
houden op die momenten ook
een oogje in het zeil. Kortom: de
pluk- & beleeftuin is een heel
mooi en geslaagd buurtinitiatief!

Het wachten is nu op de eerste
oogst en het opkomen van de
bloemen in het veld.

van deze mooie plek genieten!
Lees overigens wat de nieuwe
naam voor de pluk- & beleeftuin
is geworden op pagina X.

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we de boel netjes en heel
houden; dan kunnen we nog lang

Bilderdijkstraat/Vondelstraat, Gasthuislaan en Kanaal- en Parkstraat:

Herinrichtingen van straten: van zo goed
als klaar tot brainstormfase

Op een things-to-do-lijstje in het gemeentehuis staan onder andere werkzaamheden in de Bilderdijkstraat en de Vondelstraat. In een deel
van de Vondelstraat moet de riolering worden vervangen. Ook is het bedoeling dat het openbaar gebied qua kleuren en vormgeving meer
gaat aansluiten op de al heringerichte delen van Steenwijk-West. De omwonenden worden na de zomervakantie uitgenodigd om hierover
van gedachten te wisselen.

Meedenken? Graag!

Klaar!

Ook de Gasthuislaan moet worden heringericht, aansluitend bij
de vernieuwing van de rest van
de wijk. Dit zit nog in de brainstormfase, als u ideeën heeft, dan
bent u van harte welkom om erover mee te praten. Meld u aan bij
de wijkkracht, zijn gegevens staan
op de achterkant van de Kijk op
West.

De herinrichting van de Kanaalstraat en de Parkstraat is nagenoeg klaar. Het wachten is nog
op het plaatsen van het nieuwe
speeltoestel dat de bewoners zelf
hebben uitgekozen. Ook de oude,
opgeknapte speeltoestellen worden dan weer geplaatst. Zonder
de speeltoestellen ziet het er al
erg goed uit!
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Wijkplatform
Bram Mooi, voorzitter wijkplatform, aan het woord:
“Vaak hoor ik, als ik in onze wijk rondloop en vertel dat ik van het
wijkplatform ben: ‘Wat is dat? Wat doen jullie dan?’ Ik zal deze
vraag hier beantwoorden. Op dit moment gebeurt er op het gebied van het vernieuwen van de wijk heel veel. Denk hierbij aan
de nieuwbouw, de invulling van de lege plekken als momenteel de
Aastraat en de vernieuwingen van riool en Wegen.

Volop groei in moestuin
De Slinger
Het is prachtig geworden: de wijkmoestuin bij De Slinger van Frion. We oogsten momenteel niet alleen al groenten, maar ook veel lof. Op de
open dag half juni bewonderden bezoekers de groene tuin vol sla, andijvie, snijbiet enzovoort. Cliënten van Frion onderhouden de tuin samen met vrijwilligers; zij delen ook in de oogst. Ook gaat een deel naar het Wijkresto en het restaurant van de Kringloopwinkel.

Als ‘de wijk’ ergens over meedenkt en -beslist, wat tegenwoordig gelukkig heel normaal is, kan natuurlijk niet iedereen in de wijk letterlijk
aan de vergadertafel aanschuiven. Daarom doet het wijkplatform dat.
En vaak ook de bewoners van de straat of straten waarover het op dat
moment gaat. Dit vinden we zeer belangrijk, want zo zijn we allemaal,
ieder met verschillende opvattingen, bezig met het vernieuwen van
onze wijk. En dat maakt het nou net zo leuk.

Ook sociale bouwstenen
Praten we alleen mee over bouwactiviteiten? Nee, het sociale deel
vaan de wijk is natuurlijk net zo en misschien wel nóg belangrijker.
Wie zich prettig en veilig voelt in zijn eigen buurt, beschouwt het
ook als zijn eigen wijk; en dáár werken we voor. Onderwerpen zijn
bijvoorbeeld Moatien, moestuinen, Plusteam, Kanjerwijk, speelmogelijkheden en scholen. Maar ook denken we mee over bewoners die
aangepaste woningen moeten hebben en dergelijke.
Je kunt het zo gek niet bedenken of wij van het wijkplatform denken
mee. Zo spelen we een belangrijke rol in het verbeteren van het leefklimaat en de samenwerking van uitvoerenden en bewoners van West.

Meedenken over de wijk?
U kunt meedoen met het wijkplatform! Wij zouden het dan ook prettig vinden als u interesse hebt in het ontwikkelen van een nog fijner
Steenwijk-West. Wij en de andere partijen waarmee we samenwerken zouden het fijn vinden als u meedoet. Moet je hier behoorlijk
voor geleerd hebben? Nee, u moet gewoon u zelf zijn: DE bewoner
van onze wijk die graag wil dat het een nog leukere wijk wordt dan
het al is. Ik hoor graag van u!”
Bram Mooi, wijkplatform@steenwijkwest.nl

Defecten openbare ruimte:
meld het bij de gemeente
De openbare ruimte bestaat uit plekken als pleinen, wegen, sportvelden en parken. Hebt u last van iets in
de openbare ruimte? Is er iets kapot, is er sprake van overlast, of is er een gevaarlijke situatie ontstaan?
Meld dit dan bij de gemeente.

Spoedeisende meldingen
Heeft u problemen met uw riool?
Is er door storm een boom op de
weg beland? Ligt er olie op de
weg? Spoedeisende meldingen
kunt u telefonisch doorgeven via
het 6-cijferige nummer 14 0521.
U wordt dan doorverbonden met
een medewerker. Na sluitingstijd
worden alleen meldingen over
gevaarlijke situaties in behandeling genomen.

Online melden
Een melding over de openbare
ruimte kan ook online, met het

digitale formulier melding openbare ruimte via de digitale balie
op steenwijkerland.nl.

Lantaarnpaal kapot?
Storingen en schade aan openbare verlichting kunt u melden bij
Ziut via ziut.nl. Alle masten zijn genummerd met een code (bestaande uit twee letters en vier cijfers)
op een gele sticker. Dit nummer
kunt bij de melding opgeven. Ziut
zorgt ervoor dat storingen binnen
tien werkdagen worden verholpen. Als er een netwerkstoring is,
kan dit langer duren.

Het is snel gegaan: in vier maanden is een stuk gemeentegroen
omgetoverd in een florerende
moestuin. Nou ja, toveren… vrijwilligers hebben de handen uit
hun mouwen gestoken om van de
grond tuinbouwgrond te maken.
Na het onkruid wieden hebben
ze zaadjes gezaaid en kruiden geplant. Nu onderhouden ze de tuin
en oogsten ze groenten.

Vrolijke krulsla voor
Wijkresto
De 200 m2 grote wijkmoestuin
wordt serieus aangepakt. Er groeien allerlei groenten als sla, andijvie, snijbiet, uien, prei, worteltjes,
raapsteeltjes, boontjes, tomaten

en courgettes, kruiden als oregano en
bieslook en fruit:
overheerlijke aardbeien. Alles staat er
mooi bij, biologisch
geteeld en absoluut
onbespoten. Dankzij de goede zorgen
van het team was de
eerste oogst begin juni van onder
andere krulsla een feit. Zodoende konden de bezoekers aan het
Wijkresto begin juni genieten van
de met liefde geteelde krulsla.

Uit de mouwen, in de klei
Wilt u ook meewerken in de wijkmoestuin? Het is heerlijk om lekker met de ‘poten in de klei’ te
zitten, u steekt er wat van op en
het is ook nog eens gezellig. Elke
donderdagochtend van half 10
tot 12.00 uur kunt u terecht bij de
wijkmoestuin bij De Slinger.

Nieuwbouw
van Riebeeckstraat
start in oktober
De bouw van twaalf kleine appartementen aan de Jan van Riebeeckstraat begint in oktober van dit jaar. Voor die tijd zijn er wat voorbereidende activiteiten zoals het verleggen van kabels en leidingen. In
het najaar komen de appartementen dan ook vrij snel in de verhuur.
De verwachte oplevering is tegen de bouwvak in 2016.
De kleine appartementen zijn
praktisch ingericht en hebben allemaal een balkon of buitenruimte. Er komt geen lift in het gebouw
van drie verdiepingen. De woningen op de bovenste verdieping
zijn bestemd voor jongeren tot
23 jaar. Op de middenlaag zijn
de woningen voor iedereen toegankelijk en op de begane grond
worden vier woningen verhuurd
via de RIBW.

Op het dak komen zonnepanelen die een gunstig effect zullen
hebben op de energierekeningen
van de huurders. De gevel bestaat
uit fraaie leien. Er komen bij de
twaalf appartementen ook twaalf
parkeerplaatsen.
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Co-creatie Aastraat, een
bijzonder project
In de Aastraat werken oud-bewoners van de Aastraat, Woonconcept en de gemeente samen aan een bijzonder project. In co-creatie (samen
ontwerpen) werken zij onder leiding van architectenbureau Fame aan het ontwerpen van plusminus 25 woningen en het daarbij behorende
openbaar gebied.
Door de aanpak in de vorm van cocreatie komen de wensen van de
toekomstige bewoners direct bij
de architect terecht. In de workshops kunnen bewoners invloed
uitoefenen op het eindresultaat.
Dat daarbij niet alles mogelijk is,
is van tevoren doorgesproken.
Tijdens twee sessies is met twintig bewoners gesproken over de
uitgangspunten; wonen aan de
voor- of de achterkant, de verdeling van voor- en achtertuin,
wel of geen schuur, gelijkvloers
of een verdieping. Maar ook over
de sociale structuur is gepraat.
Veel bewoners missen hun oude
buurtje: de sleutel die vastgeroest in het slot zat, samen gezellig voor het huis zitten en elkaar

helpen wanneer dit nodig is. Dat
het onmogelijk is om het oude te
doen herleven was iedereen wel
duidelijk, maar de wens van bewoners om een straat te bouwen
waar de oude sfeer benaderd
wordt, heeft de architect Coen
Koenders in zijn oren geknoopt.

Architect heeft goed
geluisterd
In de derde sessie werd al duidelijk dat Coen goed heeft geluisterd; hij presenteerde schetsen
waarover bewoners, gemeente en
Woonconcept zich weer konden
buigen. Uitgangspunt was het
maken van een straat waar ruimte
is om elkaar te ontmoeten. Bewoners kozen overtuigend voor een
opzet waarin twee rijen woningen

tegenover elkaar staan. Geen hofjes of gedraaide blokjes, nee een
straat waar je, als je de deur uitstapt je buurman of buurvrouw
tegen het lijf loopt. Dit zag je ook
terug in de voordeuren die dankzij een gespiegelde opzet naast
elkaar zitten.

Generaties naast elkaar
Een andere, duidelijk uitgesproken wens van de bewoners is het
bouwen van een aantal gelijkvloerse woningen. De Aastraat
moet volgens de bewoners een
straat worden waar meerdere generaties met en naast elkaar leven. De wens is het bouwen van
betaalbare huurwoningen met
een gemiddelde huurprijs van
575 euro. Daarvoor bouw je geen

vrijstaande villa’s, maar met creativiteit ontstaat er een goede
nieuwe invulling van het Dal waar
alle betrokken partijen trots op
kunnen zijn!
Op het moment van uitkomen
van deze wijkkrant is er een vierde sessie geweest waarin gepraat
is over hoe de woningen eruit
zien. Op dinsdag 6 juli presenteren bewoners, gemeente, Woonconcept en Fame het voorstel aan
alle (ex-)bewoners van de Aastraat, Kanaalstraat en Parkstraat.
Dit gebeurt om 19.30 uur in de
Zuidwester.

Van de
wijkkracht
De zomer is gekomen, de plantjes in de moestuinen schieten de
grond uit. Elders in deze Kijk op West kunt u lezen over de eerste (onbespoten) opbrengst van de moestuin, geschonken aan het Wijkresto.

❞

Ook op de Kleine Kamp groeien en bloeien de bloemen en groenten
volop. De prachtige pluk- & beleeftuin die daar is aangelegd, wordt
volop gebruikt door de kinderen uit de wijk.

❞

Een goede honderd meter verderop vindt u een kale vlakte waar
eerst de Aastraat was. Een groep van twintig bewoners werkt samen
met de gemeente, Woonconcept en de architect aan de uitgangspunten voor de nieuwbouw.

❞

Ook Moatien is volop in beweging, sinds kort is Moatien uitgebreid
met het Budgetteam. Een groep van zes vrijwilligers die u kunnen
helpen met uw administratie.

❞

Een jaar zelfstandige Korf is nóg iets waar de wijk trots op mag zijn.
Het onvermoeibare bestuur en de zeer betrokken vrijwilligers hebben
laten zien dat ze de klus aankunnen. De Korf barst van de activiteiten!

❞

De wijkvereniging heeft afscheid genomen van enkelen en nieuwe
bestuursleden zijn aangetreden en ook bij de basisscholen in de wijk
is er een wisseling van de wacht. Onze wijk is dus volop in beweging,
maar hoe kan dat ook anders in de altijd levendige, actieve en bovenal mooie wijk die Steenwijk-West is!

❞

Wijkkracht Frans ten Veen

Dagelijks leven:
plannen voor locatie
oude Korf
Er zijn plannen voor de invulling van de locatie waar de Korf en een
deel van de Voetelinkschool met gymzaal hebben gestaan. Voor dit
gebied, waar de bestemming ‘maatschappelijk’ op rust, is het idee
een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met geheugenproblemen te realiseren. De Freya-groep heeft zich hiervoor gemeld bij
de gemeente.
Freya bouwt volgens het ‘Dagelijks leven-concept’, dit betekent warme zorg voor mensen
met geheugenproblemen in een
kleinschalige setting. Iedereen,
ongeacht inkomen en komaf, kan
bij Dagelijks leven komen wonen.

Park meer bij West
betrekken

Er wordt met veel inzet gewerkt aan een
prachtige Rembrandtstraat

Ruim voor de oplevering van de nieuwbouw aan de Rembrandtstraat zijn alle woningen verkocht. Dat mag best uniek worden genoemd in
de huidige omstandigheden waarin de woningmarkt langzamerhand weer opkrabbelt uit een diep dal. Ook de nieuwbouwwoningen aan de
Frans Halsstraat gingen enkele jaren geleden al als zoete broodjes over de toonbank.
Bijna de helft van de nieuwe woningen aan de Rembrandtstraat is
verkocht aan inwoners van Steenwijk-West. De rest komt elders uit
Steenwijk. Woonconcept is zeer
verguld met dit resultaat en eens
te meer blijkt dat Steenwijk-West
ook voor kopers een gewilde wijk
is. Vanaf september, dus na de
bouwvak, worden de woningen
opgeleverd. Het bouwproces is
goed te volgen op de Facebookpagina rembrandtsteenwijk.

Aanpak voortuinen
Aangezien er veel gaat veranderen in de straat – met nieuwe

woningen en een vernieuwde
straatinrichting – is Woonconcept in overleg gegaan met de
huurders aan de even kant. Het
is de bedoeling dat de voortuinen van de nummers 22 tot en
met 46 een nieuwe erfscheiding
krijgen. Aan de bewoners is een
ontwerp voorgelegd waarbij ze
konden kiezen uit een combinatie van schanskorven met hagen
of schanskorven met een houten
hekwerk. De komende tijd worden hierover met de bewoners
nadere afspraken gemaakt.

Rembrandstraat wordt
een heuse laan
Bij inloopavonden is gepraat over
de herinrichting van de straat.
Wat zeker is, is dat er voldoende
parkeerplekken komen en dat er
veel groen komt. Er staan maar
liefst zeven nieuw te planten bomen op de ontwerptekeningen;
zo wordt de straat een heuse laan.
De bouw van de huizen en de
herinrichting van de straat volgen
elkaar. Eind juni is bekend welke
aannemer de herinrichting gaat
doen en dan kan er een definitieve planning worden gemaakt.

Er zijn diverse locaties onderzocht, waarbij deze aan de Verlaatseweg vanwege de ligging in
de wijk en tegen het park aan,
het meest wenselijk bleek te zijn.
In mei is dit idee gepresenteerd
aan het wijkplatform en wijkvereniging. Ook heeft Freya een gesprek gevoerd met de bewoners
van tegenovergelegen woningen.

De reacties waren verschillend:
sommigen zagen liever woningen
verschijnen maar anderen vinden
het wel een goed plan. Ook wil
een aantal bewoners graag meedenken over de invulling van het
resterende groen, zodat het park
meer bij Steenwijk-West wordt
betrokken.

Meer informatie volgt
Na de zomervakantie volgt een
inloopavond voor alle bewoners
van de wijk, waarbij kennis genomen kan worden van de plannen.
Meer informatie over de Freyagroep en de manier waarop deze
organisatie werkt is te vinden op
freyagroep.nl en dagelijks-leven.nl.
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Voorjaarsmarkt
weer gezellig

Op zaterdag 9 mei hield de wijkvereniging de jaarlijkse voorjaarsmarkt op het terrein van de Zuidwester. Een mooie traditie, die al
weer vijftien jaar meegaat en ook dit jaar weer succesvol was.
Natuurlijk waren er kraampjes
met leuks en lekkers, Buurtzorg
en Moatien waren vertegenwoordigd, er waren dansdemo’s en
clown Ries maakte ballonfiguren
voor de kinderen. Het rad van fortuin draaide en speaker Menno
Mollema praatte een en ander enthousiast aan elkaar. Ook werden
weer diverse vrijwilligers in het
zonnetje gezet, het echte zonnetje liet het helaas afweten.

Vrijwilligers
onderscheiden
“Vrijwilligers zijn een belangrijke spil in de huidige maatschappij en dus ook voor onze wijk. We
moeten toch steeds meer samen
organiseren. Deze onderscheidingen zijn een prima manier om de
vrijwilligers in beeld te brengen
en even stil te staan bij wat ze
betekenen voor onze wijk”, aldus
contactwethouder Dieke Frantzen die de markt opende. Over
de ontvangers van de Kei en de
Schouderklop leest u in een apart
artikel.

de prijs voor de Goed Verzorgde
Tuinen (en balkons). Deze prijs
viel in de P.C. Hooftstraat op nummer 41 en 30, Acaciastraat 23, en
48, Anjelierstraat 151, 155 en 14,
Irisflat 23, Rembrandtstraat 5 en
Frans Halsstraat 1. Bewoners kregen een waardebon van € 7,50
die ze bij een kraam naar keuze
op de voorjaarsmarkt konden besteden. Ook zijn er diverse mensen actief om een bloembak in
hun straat te onderhouden. Bij de
voorjaarsmarkt kregen ze een bon
om hiervoor bloemen of planten
te kopen.

Goed Verzorgde Tuinen

NG

N

KVE
NIGI

VA

Hetty van der Velde Kei van de Wijk
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Schouderklop voor Arno Vos en Anne Spithoff

DE W

De stimulans voor wijkbewoners
om hun tuinen – en dus de wijk
– een goed aanzien te geven, is

De Kei van de Wijk werd op de voorjaarsmarkt door de wethouder uitgereikt aan een compleet overrompelde Hetty van der Velde. Ze heeft
zich voor vele goede zaken in de wijk hard gemaakt, waarvoor ze veel lof kreeg toegewuifd. Ze nam de Kei geëmotioneerd in ontvangst. Arno
Vos en Anne Spithof kregen allebei een schouderklop.
Hetty was jarenlang penningmeester
van
wijkvereniging
‘Steenwijk-West’ en zorgde voor
de financiële zaken rond de voorjaarsmarkt. Ook was Hetty jarenlang contactpersoon van de Frans
Halsstraat, zette zich in voor het
Astmafonds en collecteerde ze
voor de Kankerbestrijding.

Kei Hetty:
complete verrassing
Hetty: “Dit zag ik hélemaal niet
aankomen! Ik heb met plezier
veel energie in de wijkvereniging en andere vrijwilligerstaken
gestoken en er net zo veel positiefs uitgehaald. Het was een leuke tijd met een gezellige club,
maar het is mooi zo. Ik rond de
laatste dingetjes nog af en dan is
het tijd voor andere bezigheden.”
Hetty nam eind mei afscheid van
het bestuur. Ze gaat West verlaten omdat ze samen met Kees
een woning heeft gekocht in
Clingenborgh.

Schouderklop: Arno Vos
Arno Vos kreeg de Schouderklop.
Hij heeft ook in het bestuur van
de wijkvereniging gezeten, maar
hield niet zo van vergaderen. Hij
werkte liever met z’n handen. Hij
onderhoudt de bloembakken die
bij de ingang van de Zuidwester
staan en blijft dit ook doen. Ook
heeft hij bij de tuinproject-ploeg
gezeten om de tuinen van mensen die dit zelf niet meer kunnen, te onderhouden. Samen met
Anne Spithoff is hij betrokken geweest bij de tuinkeuringen. Arno
was en is nog steeds een stille
werker die de Schouderklop ruimschoots heeft verdiend.

Schouderklop:
Anne Spithoff
Nóg een vertrekkend bestuurslid
die de Schouderklop kreeg: Anne
Spithoff. Zij was onder meer belast met de speelvoorzieningen
in de wijk, wat niet altijd even
makkelijk was. Ook was ze contactpersoon in de Rembrandtstraat en tweede secretaris van
het bestuur. Anne zat ook in het
tuinproject en onderhield tuinen voor mensen die daarbij wel
wat hulp kunnen gebruiken. Ook
heeft ze geholpen met de opbouw van de speeltuin tussen de
Acaciastraat en Lijsterbesstraat.
Verder zag u Anne nog weleens in
uw deuropening als ze collecteerde voor de Kankerbestrijding en
het Astmafonds. Anne is met veel
plezier vrijwilliger in De Korf op
dinsdagmiddag.

Nieuwe naam: het Klauterkampje

Buitenspeeldag groot succes
Woensdag 10 juni was er weer
de landelijke buitenspeeldag. De
pluk- en beleeftuin op de plek
van de voormalige Kleine Kampschool is officieel geopend en de
naam is bekend gemaakt: Klauterkampje. Uit de vele inzendingen
waren er twee namen die eruit
sprongen: Klautertuin en Speelkampje. Door deze samen te
voegen is de uiteindelijke naam
ontstaan. De prijswinnaars, Elisha
Warkor en Sven en Bjorn Cramer
hebben een mooie prijs in ontvangst genomen.
Gedurende de middag hebben
heel veel kinderen volop genoten

van het mooie weer en de speeltuin. Als extra verrassing reed het
treintje van het Kermis- & Circusmuseum vele rondjes door de
wijk.
Dankzij C1000, Bert Vis, konden
de kinderen genieten van wat
drinken en wat lekkers tijdens
het spelen. Als klap op de vuurpijl werden door de wijkkracht
nog lekkere ijsjes uitgedeeld. In
totaal zijn er zo’n 120 (!) kinderen
in de speeltuin geweest en kunnen we wel spreken van een zeer
geslaagde middag in de wijk, met
het Klauterkampje als bruisend
middelpunt. Volgend jaar weer!

Gezocht:
vrijwilligers
Zoals u waarschijnlijk wel weet, draait De Korf volledig op vrijwilligers. Er is al een gezellige club mensen die met veel plezier De Korf
bemant, de kantine runt en activiteiten begeleidt. Heeft u wel eens
een paar uurtjes over en wilt u iets betekenen voor De Korf en de
wijk? Kom dan ons team versterken! Extra hulp is meer dan welkom,
als back-up en om meer te kunnen rouleren. Neem eens een kijkje op
de website van De Korf (steenwijkwest.nl/dekorf) of neem contact op
met Irene Mulder: 0521 – 515 615. Of kom gewoon eens langs.
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Van de
bestuurstafel

Er zijn enkele wijzigingen in het bestuur van de wijkvereniging. We
hebben afscheid genomen van een aantal bestuursleden (Hetty van
der Velde, Anne Spithoff en Arno Vos), hierover kunt u in deze wijkkrant meer lezen. Nieuw in het bestuur is Ingrid Alberts, zij zal het
werk van Trijntje Doorenspleet overnemen en in de volgende wijkkrant zal zij zich nader voorstellen. Zoals u in de vorige wijkkrant
heeft kunnen lezen, heeft Harm Kruithof het secretariaat overgedragen. We zijn echter blij dat hij als algemeen lid in het bestuur blijft.
Afgelopen tijd zijn we druk geweest met de organisatie van de voorjaarsmarkt. Evenals vorig jaar waren de weergoden ons niet heel
gunstig gezind, maar met alle standhouders kunnen we tevreden terugblikken op deze zaterdag.
De pluk-en beleeftuin op de plek van de voormalige Kleine Kampschool is klaar en officieel geopend. De werkzaamheden in de Parken Kanaalstraat zijn afgerond. Na de vakantieperiode hopen we op
een snelle oplevering van de woningen in Rembrandtstraat. De bouw
gaat in ieder geval gestadig door.
Wat jammer is dat op sommige plekken in de wijk weer veel zwerfafval ligt, vooral bij de vijver. Laten we met z’n allen de wijk schoon en
netjes houden. Tenslotte willen wij als bestuur u allen een prettige
vakantie wensen met veel mooie, zonnige dagen!
Sandra Delfsma, voorzitter

Kaartclub: klaverjassers van
harte welkom!

Veilig oversteken, een zorg van ons allemaal!

Klaas Groenink (Klaas kaas) houdt behalve van kaas veel van klaverjassen. Hij heeft een groep van acht man om zich heen verzameld, genoeg
voor twee tafels. Het zou zo mooi zijn er weer een echte club van te maken met – minstens – vier tafels. Misschien lukt dat door alle kaarters in
Zuidveen en West bij elkaar te brengen. Er zou dan afwisselend in De
Korf en Eltekon een competitieavondje gehouden kunnen worden. Iedere week, eens per kwartaal of iets daar tussenin.

maar dan zonder de gebruikelijke
hesjes en stopborden. Ze houden
een oogje in het zeil.”

Dus: heeft u zin om een kaartje te leggen, geef u dan op bij De Korf via
0521 – 522 612 of bij Irene Mulder via 0521 – 515 615. Dan kan er in
september met de competitie gestart worden.

Elly betreurt het dat er na de zomervakantie – zoals het nu lijkt
– geen verkeersbrigadiers meer
zijn. “Om de overgang zo soepel
mogelijk te laten verlopen, staan
ze er nog tot de zomervakantie

DE W

N

VA

Harm Kruithof die bij de oprichting was betrokken, vertelt: “West
is grotendeels gebouwd is in
de jaren 50 van de vorige eeuw,
dus met grote tuinen bedoeld
als moestuin; er waren nog geen
koelkasten en vriezers. Die grote
tuinen zijn momenteel een luxe,
maar vragen veel onderhoud. En
tijd is schaars. Daarom werd begin 2003 met een aantal mensen in de buurt een tuingroep
gevormd en het onderhoud van
tuinen zelf ter hand genomen.
De meeste mensen willen zo lang
mogelijk in hun eigen huis blijven
wonen – inmiddels is dat zelfs

beleid geworden – en wat hulp
bij het onderhouden van de tuin
maakt de huishoudelijke taken
wat lichter.”

Klaarstaan voor elkaar
“Een van de doelstellingen van
de wijkvereniging is ‘het aanzien
van de buurt verbeteren’; het onderhouden van tuinen sluit hier
goed bij aan. Mooie (voor)tuinen
bepalen voor een groot gedeelte het algemene beeld in een
straat. Het opheffen van de werkgroep betekent niet dat de hulp
stopt; in Steenwijk-West staan
we klaar voor elkaar. Via Moatien.

nl kunnen mensen die tuinen onderhouden en mensen die daarbij
hulp nodig hebben, elkaar blijven
vinden. Geef bij ‘aangeboden’ op
de site aan dat u dit wilt doen; uw
hulp wordt gewaardeerd!”
Harm, tot besluit: “Ik heb de tuingroep met genoegen mogen coördineren maar we stoppen er
nu mee. Ik wil de deelnemers,
ook de oud-deelnemers, hartelijk bedanken voor de plezierige
samenwerking!”

KVE
NIGI

Tijden veranderen, er is een tijd van komen en gaan. De tijd van gaan is aangekomen voor de werkgroep
‘onderhoud tuinen’ van wijkvereniging ‘Steenwijk-West’. Een aantal deelnemers van de werkgroep moet
afhaken wegens lichamelijke ongemakken. Gelukkig is er een alternatief via Moatien.

Plannen van ROVA: meer
ondergrondse containers en
papiercontainers

IJ
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Werkgroep ‘onderhoud
tuinen’ na 12 jaar opgeheven
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De directeur van de SamenSprong doet hierbij een oproep:
“We zouden graag door willen
gaan met verkeersbrigadiers, alleen hebben we dan wel vrijwilligers nodig die dit willen doen. De
gemeente stelt hesjes en stopborden beschikbaar en de politie leidt de verkeersbrigadiers op.
Wilt u de taak van huidige vrijwilligers overnemen? Bel me via
0521 – 510 153 mailen naar directie@obsdesamensprong.nl.”

DE W

Wilt u verkeersbrigadier
worden?

Meld u aan!

N

“Wat gaan we doen? We hebben
met elkaar speciale lesbrieven laten maken. Daarin wordt op een
leuke en heldere manier uitleg
gegeven over wat kinderen moeten doen als zij willen oversteken. We gaan de stof in de les

NG

Lesbrieven en oefenen in
de praktijk

behandelen en– nog belangrijker – we gaan ook in de praktijk
bij de oversteek oefenen.” Na de
zomer komt hierover ook een ouderavond. Veilig Verkeer Nederland gaat automobilisten in de
weken voor en de weken na de
zomervakantie op hun snelheid
attenderen.

VA

Elly vertelt: “Na de zomervakantie zijn er helaas geen verkeersbrigadiers meer die helpen met
oversteken. Daarom is het belangrijk dat kinderen weten hoe
zij veilig aan de andere kant van

de weg komen en dat u, als ouder, weet wat uw kind wel en niet
kan. Hierover zijn we met de gemeente, met Veilig Verkeer Nederland afdeling Steenwijkerland
en de politie in overleg gegaan.
Met elkaar hebben we een plan
gemaakt.”

NG

Natuurlijk zijn we extra voorzichtig als het om onze kinderen gaat.
Helemaal als zij aan het verkeer
deelnemen. Omdat veel kinderen
op weg naar school gebruik maken van het zebrapad op de Zuidveenseweg, vraagt Elly Fokker,
directeur van de SamenSprong
met veel kinderen uit Zuidveen, extra aandacht voor veilig
oversteken.

Tijdens de algemene ledenvergadering van wijkvereniging ‘Steenwijk-West’ in april vertelde Peter van
Hien van ROVA een boeiend verhaal over het scheiden en afvoeren van het huisafval in Steenwijkerland.
Hij begon goed met een compliment aan de bewoners van onze wijk: het scheiden van afval is hier goed
opgepakt en er zijn weinig problemen.
De ROVA-voorman had nieuws:
er zijn plannen om op een aantal locaties, waaronder bij de
Irisflat, een ondergrondse container bij te plaatsen. Deze ondergrondse containers voor afvoer
van DHM (Droge Herbruikbare
Materialen), zijn net als de rode
huiscontainers bestemd voor diverse verpakkingsmaterialen, zoals plastic (alleen verpakkingen),
kartonnen pakken en blikjes.

Ook zijn er plannen om bewoners een blauwe minicontainers
te geven voor de afvoer van papier. De opbrengst wordt dan naar
rato verdeeld onder scholen en
verenigingen.

Hulp bij schoonmaakactie
Peter van Hien vertelde ook dat
ROVA excursies geeft aan groepen. Aanmelden kan via de landelijke website mooi-schoon.nl.

Ook bij het opzetten van schoonmaakacties in de wijk wil ROVA
graag meewerken. Om dit te stimuleren, stelt ROVA materialen
en gereedschappen ter beschikking om het werk goed en veilig
uit te kunnen voeren.
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Directeur Hester Elsinga zegt
obs De SamenSprong vaarwel
Hester Elsinga gaat een nieuwe uitdaging aan en verlaat als directrice trots de SamenSprong. Met dankbaarheid kijkt zij terug op de afgelopen zeven jaar. Hester heeft een nieuwe baan als directeur van obs
Van Kleffens in Heerenveen, de gemeente waar ze ook woont.

Links: Alie Smook,
rechts: Bettie van Noorloos

Directrice Bettie van Noorloos
en juf Alie Smook nemen
afscheid

Hester: “Mijn eerste jaar als directeur van obs De Kleine Kamp
was een woelig jaar, maar ik had
het voor geen goud willen missen. Het tweede jaar kwam obs
Zuidveen erbij en zo had ik plotseling twee scholen onder mijn
hoede. De geboortecijfers in
Zuidveen waren erg laag en het
imago van de Kleine Kamp was
niet super. De fusie tussen beide scholen inclusief de verhuizing naar de Zuidwester was een
gouden greep. Tel daarbij op de
keuze voor het prachtige en vernieuwende VIPZ-onderwijsconcept (werken met vakdocenten in
het basisonderwijs), en het succes van de huidige SamenSprong
is compleet. De inspectie prees

ons om het verbeterplan en onze
aanpak en we kregen een mooie
voldoende.”

Verbinding
Hester: “Op elke school is wel
eens wat, maar mijn ervaring met
de ouders, kinderen en het team
van de SamenSprong is dat iedereen van goede wil is en altijd
zoekt naar positieve oplossingen.
Het was bijzonder om deel uit
te mogen maken van een stukje
Zuidveen en West. Twee verschillende stukjes Steenwijkerland die
naast elkaar liggen en die nu door
de school verbonden worden. Die
verbinding zien wij terug in onze
school. Het meest concrete voorbeeld zijn natuurlijk de kinderen

die elkaar steeds vaker opzoeken
en die vriendschappen met elkaar sluiten. Daar kan ik echt van
genieten!”

Zuidwester is aanwinst
De verbinding van de mensen die
werken in de Zuidwester is groeiende. Er ontstaan leuke samenwerkingen en de verschillende
organisaties weten elkaar steeds
beter te vinden. Een aanwinst
voor de West én Zuidveen! Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de samenwerking en
betrokkenheid en wens ik iedereen het allerbeste voor nu en de
toekomst.”

Op 25 juni nam Bettie van Noorloos afscheid als directeur van Kindcentrum Willem Alexander. In de afgelopen tien jaar heeft ze die functie met veel plezier en ambitie vervuld. Ze heeft altijd het belang gezien
van de link met de wijk: samen dingen doen, burgerkracht, participatie – en deze waarden ook bewaakt.
Ze kijkt terug op een mooie tijd waarin de school zich heel positief heeft ontwikkeld. Kindcentrum Het
Kompas in Vollenhove wordt haar volgende werkplek, waar weer andere uitdagingen liggen te wachten.
Bettie: “Er is in tien jaar veel
veranderd, zowel wat de school
zelf betreft als het onderwijs en
de samenleving. Er staat nu een
heel andere school dan tien jaar
geleden. We zijn natuurlijk heel
actief bezig geweest met de
uitvoering van het beleid ‘van
Kanjerschool naar Kanjerwijk’.
Een van de hoogtepunten is
toch wel het predicaat Excellente School 2014. Ik ben trots dat
we dit als team hebben bereikt.
Kindcentrum Willem Alexander

is en blijft een plek waar kinderen
zich thuis voelen.”

Taalpunt
Bettie was naast directeur ook coördinator bij het Taalpunt Steenwijkerland. Dit is een initiatief
vanuit het landelijk project Taal
voor het Leven, gericht op het
aanpakken van laaggeletterdheid.
In deze rol richtte zij zich onder
meer op het werven en informeren van volwassenen die willen
werken aan het verbeteren van

Juf Alie: twintig
mooie jaren
Kindcentrum Willem Alexander
nam op 25 juni ook afscheid van
juf Alie Smook, die ruim twintig jaar aan de school verbonden was. Ook zij kijkt terug op
mooie ontwikkelingen.
Alie: “Na vele jaren verbonden
te zijn geweest als leerkracht
van Kindcentrum Willem Alexander, ga ik aan het einde van dit

cursusjaar afscheid nemen. In
1993 ben ik hier begonnen met
invalswerk en enkele uren Weer
Samen Naar School, maar door
uitbreiding van uren ben ik uiteindelijk leerkracht van groep 1
en 2 geworden. Prachtig om met
de jonge kinderen te ontdekken,
te spelen en te leren. Ik heb dit
altijd met plezier gedaan. Het is
ook een periode geweest waarin

de Nederlandse taal en het begeleiden van taalvrijwilligers.
Het werk voor dit project heeft
ze afgerond.

Elke afsluiting is een
nieuw begin
Na lang wikken en wegen is de
knoop doorgehakt. Bettie: “Het
was best zwaar, het hier loslaten, want er is nog zo veel moois
te doen. Maar bij elk besluit dat
je neemt, komt er ook weer een
opening naar de toekomst. Dat
begint zich nu wel te vormen
en daar groei ik naartoe.” Bettie hoopt dat haar opvolger een
energiek type is met de juiste
mentaliteit: iemand die naar buiten kijkt en niet naar binnen en
het beleid ‘van Kanjerschool naar
Kanjerwijk’ verder uitvoert en uitdraagt in woord en vooral in daad.

nogal het een en ander is gebeurd. Veranderingen binnen
de school en wijkvernieuwingen. Met het huidige team is in
de afgelopen jaren een prachtige school ontstaan. Ik prijs
me gelukkig dat ik hiervan deel
heb mogen uitmaken. Het contact met kinderen, ouders en
collega’s zal ik straks best wel
missen.”

Creativiteit op de SamenSprong
Elke donderdagmiddag is het tijd
voor het creatief circuit op de SamenSprong. Iets lekkers bakken,
stopmotion filmpjes maken, leren schaken en dammen of een
mooie mozaïek maken van tegeltjes; keus genoeg! Gedurende het
schooljaar wisselt het aanbod van
onze creatieve middag. Voor het
dammen en schaken zijn er twee
gastdocenten die de kinderen
de spellen leren. Naast de eigen
leerkrachten zijn er ook ouders
die helpen om dit creatief circuit
tot een succes te maken.

Hester Elsinga neemt
afscheidsknutsels in ontvangst

Nieuwe directeur: Elly Fokker
Obs De SamenSprong heeft met
ingang van het nieuwe schooljaar
een opvolger voor Hester Elsinga.
Haar naam is Elly Fokker en sinds
1 april is ze al betrokken bij de
school. Elly Fokker werkt al zeven
jaar als directeur bij stichting Op
Kop, de stichting waar ook de SamenSprong onderdeel van is. Het
team van de school ziet uit naar
de samenwerking met haar. Samen met Elly Fokker zal het team
het VIPZ-onderwijs de komende
jaren verder ontwikkelen.
Elly Fokker
met een aantal
van haar nieuwe
leerlingen
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Column

Hallo, ik zal mij even voorstellen. Ik ben uw buurtgenoot. Ik
ben een dromer, een werker,
een blondie, een moeder, een
aantal kilootjes te zwaar, een
denker, een lieverd, een lachebek, een vrouw en een schrijfster. Onder andere. Ik wil u graag
plezieren met verhaaltjes over
de zin en onzin van het leven, of
eigenlijk bedoel ik verhaaltjes
over míjn leven. Mijn leven als
een Steenwijk-Wester.
In deze eerste column wil ik u
graag wat meer vertellen over
mijzelf. Ik hou van wandelen.
Bijvoorbeeld met de hond. Ik
hou van snel wandelen als ik
haast heb en lekker struinen als
ik tijd heb. Ik hou van wandelen
in de regen, als het miezert bedoel ik dan. De eerste stap die
je buiten zet is vaak niet zo leuk
maar al lopend realiseer je je dat
je helemaal niet zo nat wordt en
het meeste water om je heen op
de grond valt. En als je onder de
bomen komt en even een momentje stil staat, stil bent, even
geen gedachte hebt dan hoor je
de regen vallen op de bladeren
en kun je genieten van een fijn
samenzijn met jezelf en de natuur. Ik hou van wandelen in de
zon. De warmte op je blote huid
het liefst nog met een beetje
zachte wind erbij. Ik hou niet
van wandelen onder een boom
vol met kraaien. Een salvo aan
vogelpoep op mijn schouders
is mij niet onbekend. Ik hou niet
van wandelen met mijn hoofd
in een zwerm van vliegjes. Die
zwermen tref je wel eens aan in
de lente, geen idee waarom.
Ik hou ooievaars, groots zwevend, hard klapperend. Ik hou
van het tikken van een specht
tegen een holle boom. Ik hou
van het rond zien waggelen van
kleine kuikentjes en het voeren
van herten. Ik hou van musjes
die elkaar uitdagen met hun gefluit. Ik hou niet van grote ganzen, vooral die ene met maar
één oog.
Ik hou van mensen ontmoeten.
Bijvoorbeeld de hardlopers in
de vroege ochtend. Wat een
energie zo ‘s ochtends vroeg,
heerlijk. Ik kan ook genieten
van een verliefd stelletje op de
bank. Of twee vriendinnen die
gezellig zitten te kletsen in de
zon. Daarin herken ik mijzelf. Ik
hou niet van mensen die afval
achterlaten. Of mensen die dingen van anderen stuk maken. En
ook niet van hondenpoep midden op het wandelpad. Want
hoe goed je ook probeert te onthouden waar de keutel ligt, op
een gegeven moment stap je er
toch een keertje in.
Ik hou ervan om met mensen
te delen. Ik deel graag mijn plezier. Ik deel graag mijn verhaal.
En misschien had u het al door:
ik deel graag ‘mijn park’ Rams
Woerthe aan de rand van West.
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Verhuizing huiszwaluwen is een groot succes!

Naast huurders kenden de inmiddels gesloopte blokken in de Aastraat een stel gevleugelde bewoners: een kolonie huiszwaluwen. De sloop van deze woningen zou mogelijk
het einde betekenen voor deze kolonie.
Huiszwaluwen nestelen vooral
onder dakoverstekken van huizen. Als een huis gesloopt wordt,
moeten de zwaluwen op zoek
naar een nieuwe plek. Dit kleine
vogeltje dat elk jaar moeiteloos
duizenden kilometers vliegt naar
Afrika en terug, is dus eigenlijk
heel erg kwetsbaar. De populatie in Nederland neemt sinds de
jaren 70 sterk af. Met dat in het
achterhoofd heeft Dagmar Heidinga, als ecoloog en voormalig
bewoner van de Aastraat, Woonconcept benaderd met een voorstel om de zwaluwen te laten
verhuizen.

Even spannend
Dagmar: “Woonconcept reageerde meteen enthousiast. Begin
van dit jaar zijn aan mijn woning in de Parkstraat door Hometeam steunen en kunstnesten
geplaatst voor de huiszwaluwen.
Dankzij inzet van het Plusteam
is er in de groenstrook van de
Parkstraat een leemplaats gerealiseerd. Alles was klaar toen de
eerste huiszwaluwen half april in
de wijk terugkeerden na hun verre reis. Vervolgens was het even

spannend, maar de kunstnesten
vielen in de smaak en de zwaluwen begonnen ook zelf nesten te
bouwen. Dat was de precies bedoeling, want het is belangrijk dat
ze die vaardigheid behouden.”

Volg de zwaluwen
Nu een deel van de nesten af is
zullen de eerste paartjes snel
gaan broeden. Op het moment
dat deze krant uitkomt, vliegen

Altijd weer lastig, die toeslagen en de belastingaangifte, formulieren van de gemeente. Of gewoon uitkomen met je inkomen en dan
ook een potje overhouden voor als de wasmachine stuk gaat, hoe
doe je dat? Moatien biedt hulp met de gratis service van het Moatien
Budgetteam.

Het Budgetteam is een initiatief
dat prima past in het gedachtegoed van Moatien: laagdrempelig,
kosteloos en gericht op vooruit helpen. Omdat het over zeer

huiszwaluwen-steenwijk en Twitter via @Huiszwaluw_StwW.

De ecoloog vervolgt: “De zwaluwen halen het bouwmateriaal
uit modderplassen in de Aastraat.
Door het wisselvallige weer werd
er enkele weken lang maar mondjesmaat gebouwd. Maar inmiddels
zijn er aan mijn woning vijf nesten klaar, zijn beide kunstnesten
in gebruik en zijn de huiszwaluwen zelfs bij de buren begonnen.
In totaal gaat het om elf broedpaartjes. Daarnaast zijn er op
andere plekken in de Park- en Kanaalstraat in totaal vijf nesten in
aanbouw. Hierdoor is waarschijnlijk de hele kolonie behouden gebleven. Het verhuizingsproject is
dus een groot succes!”

Gratis hulp bij administratie

Vertrouwelijk

van de volgende broedsels?
Het verloop van het project is
te volgen via Facebook, zoek op

Hele kolonie gered

Nieuwe dienst van Moatien Budgetteam

Het Moatien Budgetteam is opgezet om u te helpen met uw administratie in de ruimste zin van het
woord. Het team bestaat uit zes
vrijwilligers die allemaal getraind
zijn op het gebied van budgethulp. Ze helpen bij vragen over
toeslagen, betalingsregelingen,
budgetten en financiën, maar ook
bij het aanvragen van bijdragen,
kwijtscheldingen en het invullen
van formulieren.

de eerste jongen waarschijnlijk
al rond in de wijk. Wist u dat die
vaak meehelpen met het voeden

persoonlijke informatie gaat, is
vertrouwen belangrijk; de vrijwilligers gaan dan ook zeer zorgvuldig te werk. Overigens kunnen
ook professionals van de dienst
gebruikmaken voor hun cliënten.

Neem contact op
Denkt u dat het Moatien Budgetteam iets voor u kan betekenen?
Bel via Bureau Vrijwilligerswerk
voor meer informatie of een afspraak: 0521 – 523 900. Of ga
naar moatien.nl > contact en
stuur een mail.

Blij op vakantie… én blij weer thuis
De vakantietijd is een toptijd voor inbrekers. Het is vaak eenvoudig de woningen eruit te pikken waarvan
de bewoners voor langere tijd weg zijn; uitpuilende brievenbussen, gordijnen die continu gesloten zijn
en nooit een lampje aan. Het advies is dus: geef het huis een bewoonde indruk.
Vergeet niet dat inbrekers meegaan met hun tijd. Ze zien niet alleen aan uw woning of u thuis bent, maar ze
zijn ook te vinden op het internet. Ook daar moet u zichzelf beschermen. Maak dus geen melding op Twitter,
Facebook enzovoort dat u op vakantie gaat en hoelang u wegblijft. Anders maakt u het inbrekers wel heel
gemakkelijk om toe te slaan.

Preventietips
• Vraag uw buren om uw woning in de gaten te houden.
• Vraag aan de buren of zij hun auto af en toe op uw oprit parkeren.
• Vraag een familielid om enkele dagen in uw huis te verblijven. Breng uw kat of hond niet naar een
pension, maar regel oppas aan huis.
• Heeft u planten in de vensterbank staan, laat deze dan ook tijdens uw vakantie daar staan en vraag of
iemand ze water geeft.
• Gebruik een tijdschakelaar voor uw verlichting.
• Laat uw post ophalen en uit het zicht leggen.
• Laat geen volle vuilniszakken bij uw huis achter.
• Sluit alles goed af, denk ook aan wc-raampjes, de schuur en uw balkon.
• Laat geen sleutel aan de binnenkant zitten.
• Leg wat spulletjes op tafel zodat het er bewoond uitziet.
• Haal kostbaarheden uit het zicht.
• Verstop geen sleutel onder de mat, maar geef deze aan een goede buur.
• Zet uw fiets/brommer altijd op slot, ook als deze binnen staat.

Laagdrempelige yoga
in De Korf
Vanaf eind augustus start Manon Lemkes met twee soorten yogalessen in de Korf: yin yoga en yin flow yoga. Mensen die kennis willen
maken met deze vormen van yoga kunnen meedoen met een gratis
proefles. De proefles yin flow yoga is op maandag 24 augustus van
19.30 tot 20.45 uur. De proefles yin yoga is op woensdag 26 augustus
van 19.30 tot 20.45 uur. De lessen zijn vervolgens wekelijks op maandag en woensdag in De Korf.
Manon Lemkes: “Yin yoga en yin
flow yoga zijn laagdrempelige
vormen van yoga die voor iedereen geschikt zijn. Je werkt namelijk binnen de grenzen van jouw
lichaam. Het is een rustige yoga
waarin je tijd hebt om goed te
voelen wat het met je doet. Het is
zeer ontspannend voor iedereen
en ook helend voor mensen met

uiteenlopende klachten.”
Aanmelden kan
via info@yinyogasound.nl,
of via 06 – 36 135 779.
Kijk voor meer informatie op
yinyogasound.nl.

• Maak geen melding op social media dat u op vakantie gaat. Wees ook voorzichtig met uw
afwezigheidsbericht op uw voicemail en in uw e-mailprogramma.
• Als de caravan wordt ingeladen, doe dat dan op een parkeerplaats dichtbij huis, niet op de oprit.
Inbrekers fietsen vaak door de wijk om potentiële nieuwe projecten uit te zoeken.
• Merk uw bezittingen en maak er foto’s van.

Op politiekeurmerk.nl > bewoners vindt u nog veel meer preventietips. Voor meer informatie specifiek over
West, kunt u terecht bij wijkagent Geert Kremer via 0900 – 8844.

Stukjes voor deze krant
De volgende Kijk op West verschijnt 9 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 23 september naar k
 ijkopwest@gmail.com. Alles is welkom, maar de redactie behoudt zich het recht
voor om artikelen in te korten of te weigeren. De Kijk op West is geen plaats voor reclame.
Leidraad is dat de artikelen ter zake doen, informeren en/of nieuws bevatten.

kijk op west
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NLdoet: productieve dag
bij Villa Parkzicht

RIBW open voor
wijkbewoners

Steeds meer zonnepanelen
in Steenwijk-West

Op een zaterdag in maart werden bij Villa Parkzicht in Steenwijk in
het kader van NLdoet van het Oranje Fonds de handen uit de mouwen gestoken. Vrijwilligers, ouders, broers, zussen en medewerkers
gingen aan de slag om de tuin aan te pakken, viooltjes te planten en
schommels en trampolines weer op hun plek te zetten. In de woning
knapten vrijwilligers een gang op, schilderden een muur en hingen
nieuwe schilderijen op.

Op 21 maart was de landelijke Open dag van de Zorg. RIBW Groep
Overijssel had haar kantoor aan de Paul Krugerstraat opengesteld
voor wijkbewoners. Ook was de locatie aan de Parade (voorheen de
van Kornputkazerne) open. Voor de kinderen stond er op beide locaties een springkussen. Onder het genot van een kopje koffie/thee
kon men in gesprek met cliënten en medewerkers. Er werd een rondleiding in een van de appartementen gegeven.

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.

De RIBW biedt woonbegeleiding
aan mensen met een psychische of psychiatrische beperking.
Meedoen in de maatschappij,
zelfstandigheid, werken aan je
herstel of het evenwicht bewaren. Met ondersteuning lukt het
om daarin je weg te vinden. RIBW

biedt die ondersteuning, eventueel met een plek om te wonen, voor korte of langere tijd. De
RIBW doet wat nodig is voor de
cliënt en diens netwerk; bij wonen, werken en leren.

Kinderopvang Speel@Home:
vertrouwd adres

85 tot 170 euro per jaar
voordeel

Een kind toevertrouwen aan de zorg van anderen, dat doen ouders
niet zomaar. Bij Kinderopvang Speel@Home in de Zuidwester zullen
ouders en kinderen zich snel thuis voelen.
Salise Bouchhida
Eigenaresse Salise Bouchhida
omschrijft het als een plek die
refereert aan thuis. Waardoor ouders zorgeloos die dingen kunnen
doen die ook moeten gebeuren.
Salise: “Speel@Home is een warme, veilige en gemoedelijke omgeving waar een kind volkomen
zichzelf mag en kan zijn. Waar
kinderen uitgedaagd en geïnspireerd worden.”
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Sandra Delfsma, voorzitter
Vermeerstraat 20

0521 – 52 34 17 / 06 – 50 67 32 88
annesan@ziggo.nl
Trijntje Doorenspleet, waarnemend voorzitter
Havinkakker 6
0521 – 51 68 54
treintjedoorenspleet@ziggo.nl
Ingrid Alberts, penningmeester
Jan Steenstraat 18
06 – 42 61 63 67
ingrid-alberts@hotmail.com
Adrie Berkenbosch, secretaris
Vestdijkhof 2
0521 – 51 84 13 / 06 – 42 85 74 18
awberk@ziggo.nl
Harm Kruithof, lid
Jacob Catsstraat 16
0521 – 51 24 76
harmendickykruithof@gmail.com
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
Jannes Mulder, lid
Paul Krugerstraat 47
0521 – 51 15 75
j.mulder.sr@kpnplanet.nl
Luc Treur, lid
Meidoornstraat 18
0521 – 51 86 78 / 06 – 51 29 55 75
l.a.treu@ziggo.nl

Wijkkracht Steenwijk-West
Frans ten Veen
06 – 290 60 991
f.ten.veen@timpaanwelzijn.nl

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 > ik huur
> over uw woning > zonnig huren
leest u meer informatie. Ook kunt
u bellen: 088 – 616 2000.

Op speelathome.nl staat meer
informatie, maar het best kunt
u even bellen voor een afspraak
om met uw kind langs te komen,
dan kunt u de sfeer proeven.
Mail naar info@speelathome.nl
of bel 0521 – 520 922
of 06 – 177 310 11.
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watten gelegd met handmaskers
en gezichtsmaskers. Linda Fotografie maakte mooie foto’s. Buiten werden ondertussen de lege
plekken in de beukenhaag aangevuld met nieuwe aanplant, geheel
gesponsord door Duo Hoveniers
uit Marijenkampen. Na de bijzonder gezellige en productieve
ochtend was er een lunch, die gedeeltelijk werd gesponsord door
de Spar uit Steenwijkerwold.

Nieuwe kinderen zijn
altijd welkom!

Een zonne-energie-installatie van
Energieconcept bestaat uit zes,
negen of twaalf zonnepanelen.
De daarmee opgewekte elektriciteit verlaagt de elektriciteitsrekening. Energieconcept vraagt een

maandelijkse vergoeding voor
de installatie, maar die is lager
dan de opgewekte elektriciteit.
Het voordeel is bij zes zonnepanelen ongeveer 85 euro per jaar.
Bij twaalf zonnepanelen loopt dit
voordeel op tot zo’n 170 euro per
jaar. Daarnaast bent u verzekerd
van schone elektriciteit.
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Contactpersonen juni 2015
Straat

Naam

Aastraat
Acaciastraat
Acaciaflat
Anjelierstraat
N. Beetsstraat
Bilderdijkstraat
Bloemstraat
Brederostraat
Catsstraat, Jacob
Gasthuislaan
Goghstraat, van
Halsstraat, Frans
Heinstraat, Piet
Hooftstraat, P.C.
Hooftstraat, P.C.
Irisflat
Irisstraat
Kanaalstraat
Kropstraat, H.
Krugerstraat, Paul
Lijsterbesstraat
Meidoornstraat
Olphenstraat, A. van
Parkstraat
Parkstraat
Potgieterstraat
Rembrandtstraat (oneven)
Rembrandtstraat (even)
Riebeeckstraat, Jan van
Rozenstraat
Ruyterstraat, admiraal de
Speykstraat, van
Steenstraat, Jan (even)
Steenstraat, Jan (oneven)
Stokvisstraat, Willem
Tulpstraat
Verlaat-De Werven-Groot Verlaat
Verlaatseweg (even/oneven na flat)
Verlaatseweg (1-51)
Verlaatseweg (1-51)
Vermeerstraat
Vestdijkhof
Vondelstraat

De heer
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
De heer
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
De heer
Mevrouw
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
De heer
Mevrouw
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
Mevrouw
De heer
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
De heer
Mevrouw

J. van der Meer
D. v.d. Velde (bezorging)
D. Bijkerk
P. Damhuis
K.R. ter Horst
N. Kamphuis
H. Holtjer
K.R. ter Horst
W. van Ankeren
S. Bult
S. Delfsma
A.J. Holkamp
P. Prins
A. Nijenhuis
F. de Lange (bezorging)
K. Smink
I. Mulder
C. ten Veen
J. Snoek (bezorging)
J. Hermse
A. Kuiper
A. Kuiper
A. van Hien
J. Veenman
C. de Lange (bezorging)
I. Plat
H. Onrust
A. Spithoff
L. Amesz
H. Holtjer
P. Prins
R. van Roozendaal
T. Mulder
A. ten Veen
W. Sommer
I. Mulder
H. Kruithof
J. Vink (bezorging)
J. Veenman
C. de Lange (bezorging)
S. Delfsma
P. Damhuis
N. Kamphuis

Adres

Tel.nr.:

Parkstraat 5
Paul Krugerstraat 1
Verlaatseweg 77
Vestdijkhof 5
Brederostraat 3
Vondelstraat 21
Bloemstraat 16
Brederostraat 3
J. Catsstraat 4
Gasthuislaan 66
Vermeerstraat 20
Frans Halsstraat 9
Piet Heinstraat 22
H. Kropstraat 1
P.C. Hooftstraat 45
Irisstraat 43
N. Beetsstraat 7
Kanaalstraat 17
via
H. Kropstraat 74
Paul Krugerstraat 87
Meidoornstraat 2
Meidoornstraat 2
A. van Olphenstraat 9
Parkstraat 2
P.C. Hooftstraat 45
Potgieterstraat 3
Rembrandtstraat 5
Rembrandtstraat 52
Jan van Riebeeckstraat 28
Bloemstraat 16
Piet Heinstraat 22
Van Speykstraat 12
Jan Steenstraat 15
Jan Steenstraat 7
W. Stokvisstraat 37
N. Beetsstraat 7
J. Catsstraat 16
Verlaatseweg 87
Parkstraat 2
P.C. Hooftstraat 45
Vermeerstraat 20
Vestdijkhof 5
Vondelstraat 21

06 - 47886709
0521 - 518774
0521 - 512199
0521 - 570491
0521 - 510154
0521 - 514632
0521 - 510154
0521 - 516593
0521 - 512341
0512 - 523417
0521 - 513896
0521 - 510512
0521 - 854038
0521 - 510620
0521 - 510904
0521 - 511828
0521 - 514554
0521 - 513857
0521 - 513857
0521 - 513162
0521 - 854038
0521 - 511014
0521 - 511692
0521 - 510350
0521 – 518985
0521 - 514632
0521 - 513896
0521 - 516102
0521 - 514188
0521 - 515453
0521 - 517754
0521 - 512476
0521 - 519193
0521 - 513162
0521 - 854038
0521 - 523417
0521 - 570491

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

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

Wijkvereniging
Steenwijk-West
Vestdijkhof 2
8331 PW Steenwijk
0521 – 51 84 13
wijkverenigingsteen
wijkwest@gmail.com
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.

Vormgeving en druk: BijzonderDruk | Eindredactie: Een Zaak Van Communicatie

Villa Parkzicht wil graag iedereen bedanken die zich heeft
ingezet voor deze ochtend: ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, plaatselijke middenstand en
medewerkers. Bewoners en medewerkers kijken alweer uit naar
NLdoet 2016!

Als verrassing werden bewoonsters door Wilhelmien Hof van
Huidverzorgingsstudio Gelderingen (geheel belangeloos) in de

Alie Kist is een van de huurders
die vanaf april zes zonnepanelen
op het dak van haar woning aan
de Parkstraat 31 heeft. Zij hoopt
op deze manier op de energiekosten te kunnen besparen. Het
werk was zo klaar, de installateurs
zijn maar een paar uurtjes bezig
geweest. Het enige nadeel vindt
ze dat de slimme meter op zolder
hangt. Maar als ze de voortgang
bij wil houden, kan ze ook op haar
energierekening zien welk voordeel de panelen opleveren.

