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zondag:
Kerstfair!

Nog even en de kerstdagen staan
alweer voor de deur. Een tijd om
met iedereen gezelligheid en liefde te delen. Om vast in de kerststemming te komen, vindt op
zondag 13 december in De Korf
de traditionele Kerstfair plaats.
Tussen 13.00 en 17.00 uur kunt
u bij de diverse kraampjes weer
leuke spullen kopen, zoals kerstbakjes, allerlei decoraties, 3Dkaarten, sokken, sieraden en zo
kunnen we nog wel even doorgaan. Natuurlijk is er ook weer
allerlei lekkers te koop, zoals
kniepertjes, oliebollen en snert.
U kunt leuke prijzen winnen, want
ook het rad van avontuur draait
weer diverse rondes.
Iedereen is van harte welkom op
de Kerstfair op 13 december in De
Korf!

Duurzaamheid
Kinderen denken mee 
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Vrijwilligers
RIBW kan ze gebruiken 
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De Sociale Routeplanner volgt drie hoofdroutes. Sociale stijging: de wijkwerkplaats biedt kansen. Participatie: ook mensen met een beperking
doen mee. Preventie: in de wijkmoestuin groeit gezond eten.
In de vorige editie van de wijkkrant heeft u al iets kunnen lezen over de Sociale Routeplanner. In deze planner staan de plannen voor de wijk
op sociaal gebied. In dit artikel leest u wat die plannen zijn. Frans ten Veen, wijkkracht, is de gids; met de Sociale Routeplanner in de hand
wijst hij de weg.
Zoals u weet en ziet, wordt er
aan de wijk gewerkt. Huizen worden vervangen door moderne
varianten, rioleringen worden vernieuwd en waterafvoer wordt verbeterd. Straten worden opnieuw
ingericht en er ontstaan nieuwe speelplekken. Dat ziet u om
u heen gebeuren, maar wat minder letterlijk te zien is, is het vele
werk op het sociale vlak. Daaronder vallen onder andere Moatien,

De Korf, de wijkmoestuinen en de
Brede School Steenwijk-West.

hebben enzovoort. Een praktische aanpak dus.”

De wijkkracht: “In de wijkvisie
staan de doelen en projecten in
grote lijnen. De Sociale Routeplanner is eigenlijk een werkplan;
met dat plan in de hand kunnen
we aan de slag. In de routeplanner staan welke projecten we
gaan doen, wanneer, met welke
mensen, hoeveel geld we ervoor

“We doen het samen”

Kijk op West
zoekt
redactieleden

Frans vervolgt: “Ik zeg trouwens
steeds ‘we’; daarmee bedoel ik:
alle bewoners, professionals, organisaties en vrijwilligers uit de
wijk. Alleen door samen te werken, kunnen we ervoor zorgen dat
Steenwijk-West zich ontwikkelt
tot een mooie, sterke wijk.”

De projecten in de Sociale Routeplanner volgen drie hoofdroutes: Sociale stijging, Participatie en
Preventie.

Sociale stijging
Frans legt uit: “Met Sociale stijging bedoelen we dat het onze
ambitie is dat bewoners uit
Steenwijk-West beter kunnen
rondkomen met hun geld, een

Woon je in West en lijkt het je leuk mee te werken aan de inhoud van
deze krant? Meld je dan aan als wijkreporter! Het enige wat je nodig hebt,
is plezier in schrijven, een gezonde nieuwsgierigheid en interesse in (ontwikkelingen in) de wijk. Schrijf bijvoorbeeld een verslag van een muziekavond in De Korf, interview een wijkbewoner, schrijf over zaken die je
opvallen… enzovoort! Aanmelden kan door een mail te sturen naar wijkkracht en redactielid Frans ten Veen, f.tenveen@timpaanwelzijn.nl. Wie
weet lezen we dan in de volgende wijkkrant jouw bijdrage!

zie verder op pagina 2 >>

kijk op west
>> vervolg van pagina 1

Basis voor
gezond en
goed wonen
grotere kans op werk krijgen, dat
kinderen een goede taalontwikkeling doormaken en daardoor
beter presteren op school, dat
mensen zich kunnen inzetten als
vrijwilliger en dat wijkbewoners
betrokken worden bij besluitvorming die hen raakt.”
De projecten in West die horen
bij Sociale stijging zijn: het Moatien Budgetteam, het Plusteam
met de wijkwerkplaats en de Brede School Steenwijk-West.

Participatie
De overheid gebruikt het woord
participatie tegenwoordig heel
veel. De overheid ziet namelijk graag dat mensen participeren, oftewel: meedoen. Frans: “In
Steenwijk-West doen we dat natuurlijk al jaren. Onze mooie wijkvereniging is al minstens veertig
jaar betrokken bij de ontwikkelingen en de leefbaarheid in de wijk.
Toch benoemen wij Participatie,
omdat het goed is om te werken
aan méér participatie. We willen
dat bewoners uit Steenwijk-West
zich inzetten voor hun wijk: ze
mogen meedenken en meedoen.
We willen eenzaamheid tegengaan. We willen mensen met en
zonder beperking betrekken bij
activiteiten en kinderen meegeven dat elkaar helpen loont.”
De projecten die bij Participatie
passen zijn: De Korf, het Wijkresto,
Moatien, het zorgpartnersoverleg,
de wijkmoestuinen, het wijkplatform en co-creatietrajecten.
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Nieuwe bewoner Rembrandtstraat:

“Je kent de straat niet weer!”

Kijk op West mocht vanmiddag even binnenkijken op Rembrandstraat nummer 27, waar we twee van de
drie bewoners – de hond niet meegerekend – heel tevreden thuis troffen: Arjo Nijenhuis en zijn goedlachse zoontje Hendrik.
De bouw van de woning is binnen een jaar gerealiseerd. Arjo
“Vorig jaar op 16 december werd
de eerste paal geslagen en op 1
oktober van dit jaar kregen we de
sleutel; twee weken later woonden we er al.”

bij alle ontwikkelingen. Arjo: “Het
is een superfijne woning, ten opzichte van ons huurhuis in de Jan
Steenstraat zijn we er sowieso
enorm op vooruitgegaan. Maar
dat is natuurlijk ook wel appels
met peren vergelijken.”

geweest.” De rest van het groenplan belooft ook veel goeds. De
inrichting van de voor- en achtertuin van de familie Nijenhuis
komt in het voorjaar aan bod; dat
geldt trouwens voor de meeste
tuinen bij de nieuwe woningen.

Superfijne woning

Over alle ruimtes is Arjo tevreden,
van de hal tot en met de zolder.
Het huis is energiezuinig, lekker
licht en heeft een fijne grote tuin.
Ook vindt hij de Rembrandtstraat
heel mooi opgeknapt: “Je kent ’m
niet weer. Het Plusteam heeft aan
de overkant de boel aangepakt
en ook een hovenier is al druk

Feestje?!

Arjo is zeer te spreken over de
hele gang van zaken. Hij vertelt
dat hij en zijn vrouw Simone gedurende het hele proces, van de
aankoop van de bouwkavel tot en
met de sleuteloverdracht, goed
op de hoogte zijn gehouden en
steeds nauw betrokken werden

Rembrandtstraat: een
aanwinst voor de wijk!
Het Rijksmuseum heeft zijn Nachtwacht maar Steenwijk-West heeft zijn straat! Na de oplevering van de
nieuwe koopwoningen, de herinrichting van de straat en het plaatsen van nieuwe erfafscheidingen aan
de zijde van de huurwoningen is het een heel andere, prachtige Rembrandtstraat geworden!
Op het moment van schrijven was
de aanplant van bomen en struiken in volle gang, daarvoor is een
mooi plan gemaakt. Duo Hoveniers heeft spiraea japonica en
hammamelis mollis geplant, oftewel kransspirea en de winterbloeiende toverhazelaar. Wilt u
weten welke planten er voor uw
deur staan? Het beplantingsplan
met alle (Latijnse én Nederlandse) namen staat op de website:
steenwijkwest.nl.

Preventie
Voorkomen is beter dan genezen.
Een preventieve aanpak voorkomt
dat bewoners in de problemen
raken, ziek worden of niet langer thuis kunnen blijven wonen.
Frans licht dit toe: “Samen kunnen we hier veel aan doen. Door
naar elkaar om te kijken, elkaar te
helpen en gezond leven te stimuleren. Samen met de zorgprofessionals uit de wijk kunnen we er
bijvoorbeeld voor zorgen dat oudere mensen langer en prettiger
in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Maar we kunnen ook
onze kinderen leren over gezonde
voeding en voldoende bewegen.”
Projecten die passen bij Preventie zijn: samenwerking met het
Beweegteam Steenwijkerland, de
wijkmoestuinen, Gezond in West
(nieuw in 2016!) en De Korf.

Een goed en gezond leven
Frans besluit: “Met deze Sociale
Routeplanner geven we dus aan
dat de sociale ontwikkeling van
onze wijk zeer belangrijk is. Dat
we u – álle wijkbewoners – nodig
hebben, mag duidelijk zijn. Nogmaals: we doen het sámen. Samen zorgen we ervoor dat je in
West niet alleen heel mooi kunt
wonen, maar dat het ook een basis is voor een goed en gezond
leven!”
Voor vragen over de Sociale Routeplanner kunt u mailen of bellen
met Frans ten Veen, zijn contactgegevens staan op de achterkant
van de Kijk op West.

De wijkvereniging brainstormt
nog over een feestelijke inluiding
van de nieuwe straat. Arjo vindt
het een prima plan om met elkaar
een nieuwe fase in de nieuwe
Rembrandstraat in te gaan. Een
fase waarin zoontje Hendrik mag
opgroeien.

Herinrichting Gasthuislaan/deel Verlaatseweg en
Bilderdijkstraat/Vondelstraat

Gasthuislaan: blik of boom?
Er waren nog aardig wat verschillende meningen op de inloopavond in november over de plannen voor
de herinrichting van de Gasthuislaan/deel Verlaatseweg en Bilderdijkstraat/Vondelstraat. De avond in De
Korf was zeer druk bezocht en er zijn veel reactieformulieren ingevuld.
Het bleek dat er wat de Gasthuislaan betreft nog veel vragen waren over de verhouding tussen
‘blik en boom’, oftewel: parkeren
en groen. Ook over de keuze van
de lantaarnpalen bood de avond
nog geen uitkomst. Om antwoorden hierop te vinden, krijgen bewoners in december een enquête
in de bus. Het is de bedoeling om
daarna knopen door te hakken en
het ontwerp begin 2016 definitief vast te stellen. Daarna wordt
een aannemer gezocht.

Wanneer?
Het is de bedoeling dat het werk
aan de Gasthuislaan en het deel
van de Verlaatseweg direct na de
zomer van 2016 start. Het werk
aan het gebied Bilderdijkstraat/
Vondelstraat kan mogelijk eerder beginnen, maar hiervan is de
planning nog niet rond. Zodra er
meer bekend is, leest u dat in de
Kijk op West.
Meer (recente) informatie:
www.steenwijkerland.nl/Inwoners/Leefomgeving/Werk_in_uitvoering/Projecten_in_uitvoering

Trots op wijkvernieuwing
Hendrikus Loof van Woonconcept is lovend: “De Rembrandtstraat getuigt opnieuw van een
fraai stukje wijkvernieuwing waar
we met z’n allen erg trots op mogen zijn. We wensen alle bewoners in het vernieuwde deel van
de Rembrandtstraat – kopers én
huurders – veel woonplezier.”
Wilt u het hele verloop van de
nieuwbouw nog eens terugzien? Kijk dan op: facebook.com/
rembrandtsteenwijk.

Duidelijkheid over
sloopprojecten
wijkvisie volgt
In de Wijkvisie Steenwijk-West 2025 werden huizenblokken genoemd die in de toekomst gesloopt zouden worden. Verschillende
projecten – kijk naar de Aastraat en Jan van Riebeeckstraat – lopen
nu, of zijn al afgerond – zie de Frans Halsstraat en de Rembrandtstraat. Maar ook zijn er straten waar Woonconcept nog op studeert.
Neem bijvoorbeeld Paul Krugerstraat 49 tot en met 105 en Rembrandtstraat 60 tot en met 84.
Deze woningen waren in de wijkvisie aangewezen voor sloop in
de toekomst. Woonconcept doet
er alles aan om deze toekomst
zo helder mogelijk krijgen, maar
de studies zijn nog niet afgerond.
Wel verwacht de corporatie in de
volgende wijkkrant – of wellicht
zelfs nog eerder – duidelijkheid
te geven.

Beter goed dan (te) snel
Het was eigenlijk de bedoeling
om eind dit jaar die duidelijkheid
wél te hebben. Dat was zelfs de
afspraak, samen met de gemeente gemaakt bij de evaluatie van
de wijkvisie eind 2014. Dat wordt
dus helaas een paar maanden later; de studies vergen meer tijd
dan verwacht. Beter goed dan (te)
snel.

kijk op west
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Aastraat: op koers!

Het lijkt alweer even stil rond de plannen voor de nieuwe Aastraat, maar achter de schermen wordt er hard aan gewerkt. De schetsontwerpen die samen met (oud-)bewoners tot stand zijn gekomen, zijn nu uitgewerkt in een meer definitieve vorm. Ook heeft Woonconcept aan de
plannen gerekend om te zien of het ook allemaal haalbaar is.
Op dit moment staan alle seinen
nog op groen. Dit betekent dat er
binnenkort aannemers worden
uitgenodigd om in te schrijven op
het project. Als er een aannemer
is geselecteerd, kan de bouw verder worden voorbereid.

Van de
wijkkracht
Op de drempel

We staan weer op de drempel van een nieuw jaar; dat vind ik altijd
zo’n mooie beeldspraak. Aan het eind van het jaar blikken we natuurlijk graag en veel terug. 2015 was een relatief rustig jaar wat betreft
de wijkvisie: niet veel nieuwe dingen. Het was een jaar waarin we
dingen verstevigd hebben. Zo staat De Korf er goed bij; het werk van
de vrijwilligers wordt zeer gewaardeerd en telkens als ik er ben, is er
wel iets te doen. Wat we ook verstevigd hebben is het meedenken
van bewoners uit de wijk. Bijvoorbeeld kortgeleden met rondwandelingen door de Gasthuislaan en Bilderdijkstraat/Vondelstraat, daarvoor met het co-creatieproject Aastraat. Het is goed om te zien dat
daar veel behoefte aan is. Er doen veel mensen mee; ook de avonden
waarop plannen gepresenteerd worden, zijn drukbezocht. Wat verder
verstevigd is, is de samenwerking met de zorgpartners in de wijk. We
hebben een geweldige moestuin bij De Slinger en RIBW-cliënten vinden hun weg naar De Korf.

Onlangs is een artikel (met fraaie
foto’s!) over de nieuwe Aastraat
verschenen in het FAME-magazine. FAME is het bureau uit Zwolle
dat Woonconcept en de betrokken bewoners heeft geholpen
met het maken van een nieuwbouwplan. Het artikel is te lezen op famegroep.nl/over-fame/
fame-magazine.

Waar ik nog wel wat meer aandacht voor wil vragen is Moatien. Het
zou goed voor de wijk zijn als we meer gebruikmaken van de mogelijkheden die Moatien biedt: namelijk burenhulp. Schrijf u dus in, en
neem eens een kijkje op moatien.nl.
Iets wat ook past op de drempel van een nieuw jaar zijn goede voornemens. Die van mij luidt: meedoen aan een achtmijls-loopwedstrijd.
Dat past ook mooi bij een van de ambities uit de Sociale Routeplanner: gezonde leefstijl. Misschien is het een goed voornemen om elkaar in West komend jaar uit te dagen meer te bewegen? Of misschien
moeten we zelf wel een Steenwijk-West Run organiseren… wie wil?

Verhuur appartementen Jan van
Riebeeckstraat gestart

Frans ten Veen, wijkkracht

Piet Heinstraat en Van Speijkstraat:

Grote kranen torenden boven de wijk uit: de bouw van de twaalf appartementen aan de Jan van Riebeeckstraat is in volle gang. Woonconcept
is inmiddels gestart met de verhuur van de woningen; jongeren uit Steenwijk-West die bij Woonconcept als woningzoekende staan ingeschreven, hebben voorrang. Naar verwachting trekken de eerste huurders er in de lente van 2016 in.
Zoals bekend worden de vier woningen op de begane grond verhuurd aan RIBW. De woningen
op de eerste verdieping zijn bestemd voor mensen die ouder
zijn dan 23 jaar. De nettohuur
bedraagt € 586,68, het huishoudinkomen mag maximaal
€ 21.950,- bedragen. De woningen op de tweede verdieping zijn
bestemd voor jongeren tot 23 jaar.
De jongerenwoningen hebben
een lagere nettohuur: € 387,42.
Ook voor deze groep geldt dat
het huishoudinkomen maximaal
€ 21.950,- mag zijn. Alle informatie over de woningen is te vinden
op www.woonconcept.nl.

Auto’s met aanhangers, bestelbusjes… één voor één verhuizen de
bewoners van de 38 beneden- en bovenwoningen aan de Piet Heinstraat en Van Speijkstraat (oneven nummers). Vanaf begin oktober
hebben al verschillende bewoners een nieuw onderkomen gevonden. Hun oude woningen staan op de nominatie om gesloopt te
worden.
Bewoners kunnen volgens een
sociaal plan rustig op zoek naar
nieuwe woonruimte. Als ze daar
behoefte aan hebben, kunnen ze
alle vragen en wensen bespreken
met Woonconcept. De wooncorporatie streeft ernaar om binnen
anderhalf jaar alle woningen leeg
te hebben.
Ondertussen wordt er al nagedacht over de toekomstige
nieuwbouw op deze locatie. Een

Traditiegetrouw meeste inbraken in december

Feestdagen trekken elk jaar
weer ongenode gasten

Rommel de bommel, wat een gestommel, daar op de zolder… Het klinkt als de eerste regel van een vrolijk sinterklaasliedje. Maar in werkelijkheid zou het in deze tijd van het jaar net zo goed over een inbreker
kunnen gaan. 5 december, de kerstdagen en oudejaarsdag blijken namelijk zeer populaire dagen om in
te breken.
“Traditiegetrouw
worden
de
meeste inbraken in december
en januari gepleegd”, weet Lilian Tieman van het Centrum voor
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). “Cijfers van 2010 tot
2014 laten zien dat er tijdens de
feestdagen anderhalf tot twee
keer zoveel wordt ingebroken.
Kerst en oudejaarsdag behoren
daarmee tot de dagen waarop in
Nederland de meeste inbraken
plaatsvinden.”

Uittocht is begonnen

Mooie avond

Preventieadvies

Erg verrassend is dat ook niet. Bewoners zijn met de feestdagen
vaak langere tijd van huis, vooral tijdens de avonduren. “Terwijl
wij gezellig met familie en vrienden pakjesavond vieren, aan het
kerstdiner zitten of met elkaar het
jaar uitluiden, slaan inbrekers hun
slag”, licht Tieman toe. “Wat een
mooie avond had moeten zijn,
eindigt zo voor veel mensen in
een hoop narigheid.”

Moeten we dan massaal onze afspraken maar afzeggen? “Nee”,
meent de adviseur Woninginbraak. “Met een paar simpele
maatregelen kun je de kans op
een inbraak al aanzienlijk verkleinen.” Om te beginnen moet je de
woning bij vertrek natuurlijk zorgvuldig afsluiten. Daarnaast is het
volgens haar van groot belang
dat de woning na vertrek een bewoonde indruk maakt. “Laat wat

concreet plan is er nog niet. Half
december voert Woonconcept
hierover onder andere nog overleg met het wijkplatform, omdat
de corporatie ook van de bewoners graag wil weten waar de
voorkeur naar uitgaat. Ook met de
gemeente wordt overleg gevoerd.
Begin 2016 wil Woonconcept
een definitief standpunt innemen
waarna de plannen gemaakt kunnen worden.

glazen op tafel staan en zet bijvoorbeeld de radio aan.” Verlichting helpt ook bij het voorkomen
van een inbraak. “Laat in en om
het huis lampen branden. Gebruik
geen klein lichtje om te doen of u
thuis bent; daar prikken inbrekers
wel doorheen. En laat bijvoorbeeld ook op de bovenverdieping
een lamp aan.”

Kerstcadeaus
Het is ook wel zo handig om waardevolle spullen uit het zicht op te
bergen. “Maak van je raam geen
etalage. Leg je tablet of smartphones niet in de vensterbank of vol
in het zicht op de eettafel. Ook
sinterklaas- en kerstcadeaus
kunnen de interesse van een inbreker wekken. Maak met jezelf en familieleden de afspraak
om erop te letten. Loop bijvoorbeeld voor je van huis gaat even
een rondje door je woning alsof

je een inbreker bent. Wat zou je
meenemen?”

Omstanders
Tot slot is het altijd verstandig
om de directe buren of bevriende straatbewoners te infomeren
wanneer u een avondje niet thuis
bent. Negeer zelf geluid bij de
buren ook niet als ze niet thuis
zijn. Hetzelfde geldt voor ongewoon geluid bij het achterpad

of mensen die bij een voordeur
rondhangen. “Maar liefst ruim
tachtig procent van alle heterdaad aanhoudingen wegens woninginbraak, is te danken aan de
alertheid van omstanders. Buren hoeven niet te schromen om
hiervoor 112 te bellen. De politie komt liever een keer voor niks,
dan dat een inbreker ontkomt
omdat bewoners besluiten om
niet te bellen.”

kijk op west
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Halloween grootser
en griezeliger
Het was weer een groots en geslaagd spektakel: Halloween in Steenwijk-West! Ruim 350 deelnemers griezelden een avond in het Broekslagenbos rond de Ruxveense vijver. Deze zelfgekozen nachtmerrie
wordt ieder jaar grootser en grootser. Organisators, vrijwilligers,
sponsors, figuranten en natuurlijk deelnemers maken dit allemaal
mogelijk. Zowel De Korf als de natuur zijn keurig schoon achtergelaten door al die engerds. In 2016 wordt het park Rams Woerthe als
vanouds weer het toneel voor de Dracula’s, Frankensteins, spoken
en zombies.

Bedankt organisators en
sponsors!
Het Halloween-bestuur bestaat
uit: Ronnie ter Horst, Henri ter
Horst, Anja Knol, Appie Spijkerman, Judy de Haan, Marijke Bongers, Charlotte de Jong, Janet

Het is ongelofelijk hoeveel werk de figuranten erin steken en hoe prachtig ze eruitzien.

Nijsing en Matty Mulder en zij
werken nauw samen met de vrijwilligers van De Korf. Sponsors
waren: Jumbo, Albert Heijn, De
Korf, Zwolle’s Vishandel, Wijkvereniging Steenwijk-West en Pit
Vlees Blokzijl.

Wij wensen u:

Prettig opgeruimde
feestdagen!
Het bestuur van Steenwijk-West maakt u erop attent dat het inleveren en ophalen van kerstbomen ook dit jaar niet meer plaatsvindt.
Dat geeft niet, want het blijkt dat bijna iedereen de wegen kent om
de boom verantwoord op te ruimen. Dus u kunt de kerstboom zelf versnipperen en in uw eigen groene container doen, of naar het milieubrengstation van ROVA brengen.
Ook regelt het wijkbestuur niet
meer dat het vuurwerk na de jaarwisseling wordt opgeruimd. En
ook dit heeft een goede, positieve reden: het bleek de afgelopen
jaren niet meer nodig. We gaan
ervanuit dat een ieder de resten

van afgestoken vuurwerk nu in
zijn eigen straat gaat opruimen.
Steenwijk-West wordt steeds
mooier, laten we dat zo houden.
Bestuur Wijkvereniging
Steenwijk-West

Dammers, op naar de damdag!
De eerste Steenwieker Damdag
vindt plaats op de plek waar het
allemaal gebeurt: in De Korf! Heel
Steenwijk schuift daar zijn beste
steentje voor om zich uiteindelijk te kronen tot kampioen van
Steenwijk. Dammers, zet het in
de agenda: 6 februari, 9.00 uur
gaat de zaal open, om 10.00 uur
begint het toernooi.
De organisatie deelt in naar
sterkte: clubspelers, huisdammers en jeugdspelers. Er wordt
gespeeld in groepen van vier, het

speeltempo is één uur per partij.
Per groep zijn er twee vleesprijzen te vergeven, dus grote kans
op een prijs!

Darters, op
naar het
darttoernooi
Op 16 januari is er een darttoernooi in De Korf. Opgave bij Peter
Winters via 06 – 34 99 69 20 of
bij André Spijkerman via
06 – 41 71 51 93.
Meer info: dekorfsteenwijk.nl.

De organisatie is in handen van De
Korf, in samenwerking met Damclub Steenwijk ’36. Opgave vóór
1 februari bij John Folkers van de
damclub, via: johnfolkers@hotmail.nl, of tussen 16.30 en 17.30
uur: 06 – 18 999 679. Het inleggeld
bedraagt 6 euro per deelnemer.

Loop mee in de Walk of Light
Beth-El organiseert een kerstwandeling voor iedereen, getiteld:
Walk of Light. Op zaterdagmiddag
19 december van 15.00 tot 17.00
uur kunt u vanaf twee startpunten
een route lopen, waarlangs u verrast wordt met allerlei activiteiten
in kerstsfeer.
In het centrum van Steenwijk
zijn langs de route verschillende
korte activiteiten die te maken
hebben met het kerstverhaal: de
geboorte van het kindje Jezus.

Volwassenen, tieners en jonge
kinderen wandelen erlangs en
zien wat er te doen is. Als ware
het een Elfstedentocht, zijn er
stempels te krijgen; een volle
kaart kan verzilverd worden.
Er zijn twee startpunten: bij het
Univé-kantoor in het centrum en
in West bij Beth-El. De kerk is helemaal in kerstsfeer gebracht met
onder meer een prachtige kerstboom. In de kerk start direct na
15.00 uur een korte film met het

kerstverhaal. Ook kunnen kerstwensen op een kaartje worden
geschreven en in de kerstboom
worden opgehangen. Voor alle
deelnemers is er wat lekkers. Vervolgens kan iedereen die dat wil
verder wandelen naar het centrum om daar de verschillende
activiteiten mee te maken.
Beth-El hoopt behalve op mooi
weer vooral ook op veel deelnemers van alle leeftijden!

Wat is en doet
Huurdersvereniging
De Veste?
In West zijn ongeveer 1200 huurwoningen van Woonconcept, dat
is driekwart van alle huizen. De
belangen van deze huurders – en
die in heel Steenwijkerland (3000
in totaal) – worden behartigd door
Huurdersvereniging De Veste.
Harm Kruithof, bestuurslid van de
wijkvereniging, is penningmeester van De Veste.
De Huurdersvereniging denkt
mee – dat is overigens verplicht
volgens de Woonwet – over aantallen en soorten woningen die
gebouwd moeten worden, hoe
energiezuinig en duurzaam deze
moeten zijn enzovoort. Ook maakt
De Veste zich sterk voor het saneren van asbest; mede daardoor
gaat Woonconcept inventariseren
en geld daarvoor opzij zetten.
Je hoeft geen lid te worden van
de huurdersvereniging; als je
huurder bent bij Woonconcept,
ben je dat vanzelf, gratis. Huurders kunnen gekozen worden in
het bestuur. Het zeskoppige bestuur vergadert eens per maand

en organiseert thema-avonden
over woonlasten, hoe de hoogte
van de huur wordt bepaald, onderhoudsprogramma’s enzovoort.
Ook houdt het bestuur contact
met andere huurdersverenigingen
in de regio, om van elkaar te leren.

Ook aan het stuur?
Wilt u hieraan een steentje bijdragen, meld u dan aan. Harm geeft
aan dat het boeiend en dankbaar
werk is! Kijk voor meer informatie op de website hv-deveste.nl
of bel met Harm Kruithof (zie de
achterpagina) of met de voorzitter van De Veste Willem Sommer
via 0521 – 51 77 54.
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Bestuur wijkvereniging
‘Meest Thuis in de Kop’?

Het bestuur van de wijkvereniging deed met succes mee met de quiz Thuis in de Kop van RTV Slos. Op 12 december zit West in de finale. Ons
team reist dan naar Dorpshuis Hoogthij in Steenwijkerwold. De uitzending is rechtstreeks op de radio te volgen van 10.00 tot 12.00 uur.
Allemaal luisteren en aanmoedigen!

kijk op west

Van de
voorzitters

Op het moment dat u dit stukje leest, is het jaar al bijna afgelopen.
Een jaar waarin veel in onze wijk gebeurd is, met trots blikken we
terug.
De nieuwbouw in de Rembrandtstraat is begin dit jaar gestart en inmiddels gereed. Ondertussen zijn alle nieuwe bewoners verhuisd, is
de straat opnieuw gedaan en zijn de erfafscheidingen aan de ‘overkant’ geplaatst. In het nieuwe jaar wil de wijkvereniging graag een
middag organiseren waarbij de bewoners – zowel oud als nieuw – van
de Rembrandtstraat elkaar beter kunnen leren kennen. U krijgt hiervoor nog een uitnodiging.
De moestuinen bij De Slinger en het Klauterkampje liggen er op dit
moment wat stilletjes bij met een handjevol wintergroenten. Maar er
is afgelopen zomer volop van de groentes gegeten. De plannen voor
het inzaaien worden alweer gemaakt!
Van de nieuw geplaatste speeltoestellen aan de Kanaalstraat en in
het Klauterkampje wordt volop gebruikgemaakt.
De plannen voor de Aastraat zijn in een vergevorderd stadium, een
mooi voorbeeld van co-creatie met (oud) bewoners. In de loop van
het volgende jaar zal met de bouw begonnen worden.
Ondertussen wordt ook hard gewerkt aan het appartementencomplex aan de Jan van Riebeeckstraat. De inschrijvingen voor de verhuur via Woonconcept zijn inmiddels gestart.
Niet alleen in stenen wordt Steenwijk-West steeds mooier. Goede
voorbeelden van sociale projecten zijn bijvoorbeeld het Plusteam,
Moatien en de Kanjerwijk. Volgend jaar worden deze projecten verder uitgebreid, omdat het sociale reilen en zeilen in de wijk steeds
belangrijker wordt.
In deze terugblik mogen we onze vele vrijwilligers natuurlijk niet vergeten. We willen u bij dezen hartelijk bedanken voor alle werkzaamheden die u het afgelopen jaar verzorgd heeft.
Voor 2016 staat er alweer genoeg op de agenda, u leest hierover
meer in deze en de volgende wijkkranten.

Onder de noemer Thuis in de
Kop maakte RTV Slos samen met
plaatselijke belangen en wijkverenigingen een aantal radioprogramma’s om de saamhorigheid
in de gemeente Steenwijkerland
te vergroten. De gemeente kent

32 (samengestelde) kernen en
wijken. Door de quiz leren luisteraars de verschillende kernen
kennen, en de deelnemers elkaar.
Naast interviews wordt ook iedere aflevering de quiz Thuis in de

Kop gehouden; de wijkverenigingen en plaatselijke belangen strijden tegen elkaar om het prachtige
predicaat van Meest Thuis in de
Kop. De vragen in deze quiz gaan
allemaal over de 32 verschillende
kernen en wijken.

De acht finalisten zijn: Dwarsgracht, Steenwijk-Noord, Kalenberg, Zuidveen, Steenwijkerwold,
Wetering,
Willemsoord
en
Steenwijk-West.

Rest ons u alvast fijne kerstdagen, een veilige oudjaarsavond en een
gelukkig nieuwjaar te wensen.
Sandra Delfsma (voorzitter wijkvereniging)
Bram Mooi (voorzitter wijkplatform)

“Kijk mama, dit is leuk!”

Groot feest voor kleine kinderen

Je kunt nooit te vroeg beginnen
met een gezonde leefstijl. Voor
peuters is bewegen goed voor de
ontwikkeling van de hersenen en
de motoriek. Bij De Bezige Bijtjes
in de Zuidwester heeft een groep
het Nijntje Beweegdiploma van
de KNGU gehaald.

Sint-Maarten op 11 november in Steenwijk-West was een groot succes. Er waren veel ouders met hun kinderen op de been. De bewoners hadden niet voor niets snoep en mandarijntjes ingekocht. Waar een kleine
wijk groot in kan zijn.

Ideeën welkom voor terrein
oude Korf

Zoals eerder vermeld, wordt het
terrein aan de Verlaatseweg waar
De Korf heeft gestaan, helemaal
ingevuld met groen. Zo wordt de
doorgang waardoor groen vanuit
het park de woonwijk in ‘stroomt’

nog breder. De gemeente gaat
begin volgend jaar met omwonenden om tafel om samen te bekijken wat daar wenselijk is.
Ernaast, tussen dat groen en de

oude Burgemeester Voetelinkschool, komt een kleinschalige
woonvoorziening voor mensen
met geheugenproblemen. Initiatiefnemer Dagelijks Leven heeft
de plannen daarvoor bijna rond.

kijk op west
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Dag van de Duurzaamheid

Leerlingen presenteren
hun eigen plannen
De bovenbouw van Kindcentrum Willem Alexander heeft op 9 oktober meegedaan aan de Dag van de Duurzaamheid. Tijdens deze dag is er
in de groepen gepraat over het begrip duurzaamheid en over samen werken aan hun woonwijk. Want ook in de wijk wordt eraan gewerkt, bijvoorbeeld met zonnepanelen en gescheiden rioolsystemen, maar ook het sociale werk is een vorm van duurzaamheid.
Wijkkracht Frans ten Veen kwam
op bezoek. Frans las voor – in het
kader van de landelijke Voorleesactie – uit het boek ‘Kapsones’
van Laurentien van Oranje en Jan
Terlouw (zie kader). Vanzelfsprekend ging dit over duurzaamheid.
Ook hadden de kinderen vragen voorbereid die gingen over
het beroep van Frans. De wijkkracht: “Vragen over wat een wijkkracht zoal doet en of ik het wel
eens moeilijk vindt als ik iemand
slechts nieuws moet brengen.

Maar ook wat voor opleiding je
nodig hebt. Op mijn vraag of er
kinderen waren die ook wijkkracht wilden worden, staken er
zeker zes hun hand op!”

wat zij graag zouden willen met
de inrichting daarvan. Veel kinderen hebben mooie speelplekken gemaakt. Al discussiërend

concludeerde de groep dat er
voor een wijk als Steenwijk-West
al best veel speelplekken zijn.

Kapsones: kinderen denken
duurzaam mee
In het boek Kapsones leest Fenna in de krant dat de oeroude eik
op het plein moet wijken voor
een nieuw kantoorgebouw.
Daar is ze verschrikkelijk boos
over. Ze probeert met de burgemeester te praten, maar hij
wil niet naar haar luisteren.
Met haar buurjongen Youssef
verzint Fenna een gewaagd
plan. Lukt het hen om de
boom te redden?
Kinderen hebben veel vragen en ideeën over hoe
de wereld schoner, mooier en eerlijker kan. Daarom lezen door het hele
land burgemeesters, directeuren,
gedeputeerden, wethouders, ouders, leerkrachten en poolreiziger
Bernice Notenboom tijdens de

Maquettes van de wijk
Tot slot hebben de kinderen uit
groep 8 hun maquettes aan de
wijkkracht gepresenteerd. De maquettes zijn gemaakt voor de inrichting van de Piet Heinstraat en
Van Speijkstraat. De leerlingen
hadden als opdracht uitgewerkt

Voorleesactie
voor aan kinderen. Na het voorlezen volgt een gesprek in de groep
over duurzaamheid.

Stukjes voor deze krant
De volgende Kijk op West verschijnt 25 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 7 maart
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.

ANWB Lichtbrigade
let op SamenSprong
op goede verlichting
In de wintermaanden wordt er
meer in het donker gefietst door
kinderen. Van en naar school,
maar ook naar de sportclub of
vriendjes en vriendinnetjes. Om
er samen met ouders voor te zorgen dat dit veilig gebeurt, konden
alle leerlingen van De SamenSprong op maandag 16 november
hun fiets laten keuren door de
ANWB Lichtbrigade.
Heel veel leerlingen bleken een
goedonderhouden en verlichte

Gezond eten met groente en fruit
De SamenSprong doet van begin november 2015 tot eind april
2016 mee aan het EU-schoolfruitproject. EU-Schoolfruit ondersteunt scholen die leerlingen
een gezonde boost willen geven.
De school krijgt gratis fruit en
groente: drie stuks per leerling
per week, 21 weken lang. Tijdens
die weken schoolfruit geeft de
school EU-Schoolfruitlessen, digibordlessen en smaaklessen.

Zíen eten, doet eten!
Bij EU-Schoolfruit proeven kinderen verschillende soorten fruit en

groente. Dat is lekker en gezond,
want in elke soort zitten weer
net andere gezonde stoffen. In

de praktijk blijkt: zíen eten, doet
eten. Ook als kinderen nog geen
grote smaakavonturiers zijn, doen
ze in de klas lekker mee!
Als een kind gevarieerd eet, krijgt
het alle gezonde stoffen binnen
die het in de groei nodig heeft.
Thuis kunt u de smaakontwikkeling ook stimuleren. Complimenteer uw kind als het iets nieuws
proeft. Wist u dat kinderen soms
pas gewend zijn aan een onbekende smaak na tien tot vijftien
keer proberen?! Blijf dus geduldig
en houd het positief.

fiets te hebben! Alle kinderen kregen een diploma; voor de pappa’s
en mamma’s stonden hier en daar
nog een paar kleine reparaties
vermeld die thuis nog uitgevoerd
moesten worden.

kijk op west
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Column
Werk. Dat is toch wat.

Sommige mensen doen het wel.
Sommige mensen doen het niet.
Er zijn gepassioneerde werkers,
of mensen die alleen werken

RIBW zoekt vrijwilligers in West

Zin in vissen of wandelen?

RIBW zoekt naarstig naar mensen in de wijk die cliënten kunnen helpen. Die hulp bestaat uit hele simpele – en leuke – dingen: samen vissen,
tuinieren of wandelen! Daarnaast kan RIBW hulp gebruiken van iemand die de wijk kent en daardoor met ideeën kan komen
voor andere activiteiten in en rond West.

om een inkomen te genereren
of om sociale contacten te onderhouden. Het werk kan in ieder geval wat kopzorgen met
zich meebrengen. Stress op de
werkvloer, niet helemaal op je
plek zitten bij je huidige baan
of in het slechtste geval heb
je geen baan terwijl je dat wel
wilt. Het houdt mij heel erg bezig. Ik ben vooral op zoek naar
een hoge mate van zelfontwikkeling in een baan. De tijd dat
ik op pad ben voor mijn werk
is tijd die ik niet kan besteden
aan mijn gezin. Dus er moet een
goede reden zijn voor mij om bij
mijn gezin weg te zijn. Toegegeven: mijn inkomen is ook een
motivatie voor mij om te werken. Maar nu ik een baan heb
waar de rek wel een beetje uit
is qua zelfontwikkeling, merk ik
dat ik onrustig wordt. Ik wil een
baan die het waard is om bij
mijn gezin weg te zijn.
Aan de andere kant: ik mag niet
klagen, ik héb tenminste een
baan. Er zijn genoeg mensen
onder ons die geen werk hebben. Dat houdt in dat je geen of
minder inkomen hebt, minder
sociale contacten, minder eigen ontwikkeling en misschien
zelfs je passie tijdelijk moet
missen. Maar er is een mogelijkheid:

vrijwilligerswerk.

Carla Klaster, begeleider, doet
een oproep: “Wij zoeken vrijwilligers die eens in de twee weken
samen met een cliënt tuinieren.
Of wijkbewoners die maandelijks
met een cliënt vissen op snoek
of karpers. Het is handig als je
zelf beschikt over een visvergunning en materialen en een fiets
hebt, zodat je met de cliënt op
de fiets naar visplekken toe kunt.
Ook zoeken we mensen die graag
eens per week een stuk willen
wandelen met een cliënt.”
Lijkt het je leuk om aan de slag
te gaan als vrijwilliger? Je krijgt
er een stuk waardering voor terug en leuk contact met cliënten. Daarnaast ontvang je voor je
werkzaamheden een kleine vrijwilligersvergoeding. Aanmelden
kan bij Carla via 06 – 10 507 138
of c.klaster@ribwgo.nl.

Wat doen ze eigenlijk bij
RIBW?
Wat doen ze daar eigenlijk, bij
RIBW in de Paul Krugerstraat?
Volgens Carla en haar collega Alie
Bouwkamp is dit een veelgehoorde vraag. Ze leggen uit: “Het doel
van RIBW is om mensen met een
psychische of psychiatrische beperking te helpen om zelfstandig
te blijven (wonen). Dit kan met
beschermd wonen, maar ook met
ambulante zorg op maat. Op dit
moment heeft RIBW 21 woningen
in West waar cliënten beschermd
wonen.”

De RIBW-locatie Paul Krugerstraat
is het centrale punt voor het team
en de cliënten in West. Beneden
in de woonkamer vinden groepsmomenten plaats, boven is een
aantal kantoorplekken. RIBW wil
graag samen met cliënten écht
onderdeel uitmaken van de wijk.
Carla en Alie vertellen wat zij en
het team zoal doen voor en met
cliënten.

Samenwerken met andere initiatieven en instanties vinden beide begeleiders ook belangrijk en
ze staan daar dan ook voor open.

Ze hebben goede ervaringen met
Stichting Present, maar ook met
Moatien. Carla benadrukt nogmaals: “Vrijwilligers uit de wijk

zijn een zeer welkome aanvulling.
Bel of mail me als je vragen hebt:
06 – 10 507 138 of c.klaster@ribwgo.nl.”

Hulp bij het dagelijks
leven
Alie: “Eigenlijk alles wat in het leven voorbij komt, daar besteden
we aandacht aan. We ondersteunen op het gebied van wonen,
werken en leren. Bijvoorbeeld begeleiding bij het huishouden, het
vinden van (vrijwilligers)werk of
een geschikte opleiding en hulp
bij administratie en financiën.
We ondersteunen cliënten zodat
ze zo zelfstandig mogelijk mee
kunnen doen in de maatschappij en bieden ze handvatten om
te werken aan hun eigen herstel.
Als onze cliënten met ideeën en
wensen aankomen, proberen
we daar altijd iets mee te doen.
Concrete voorbeelden zijn kleine kookgroepjes, een eetclub
met aandacht voor een gezonde leefstijl en samen sporten of
wandelen.”
Alie meldt tot slot nog even: “Elke
dinsdagavond is er van half acht
tot half negen een koffie-uurtje,
daar zijn ook buurtbewoners van
harte welkom.”

Het team van RIBW in Steenwijk-West

Toevallig ben ik zelf ook als
vrijwilliger betrokken bij een
organisatie. Uiteraard in het kader van mijn zelfontplooiing. Ik
vind het een aanrader! Bij ons
in Steenwijk-West is er een leuk
initiatief op touw gezet om vrijwilligerswerk te doen: de sociale marktplaats Moatien. Een

17 december: kerstkoffie voor mantelzorgers

Mantelzorgen doe je nooit alleen
Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland zorgt voor een netwerk aan organisaties dat mantelzorgers helpt, adviseert en ondersteunt.
Bent u mantelzorger? Dan kunt u altijd terecht bij het Mantelzorgnetwerk.

erg leuke mogelijkheid om onder de mensen te zijn, actief te
blijven en misschien nog wat te
leren. Daarnaast is het leuk om
mensen te helpen. Beetje tuinieren, samen zwemmen of gewoon lekker wandelen met een
buurtgenoot. Als zoiets niet binnen jouw mogelijkheden ligt,
kun je ook een aanbod plaatsen. Als je bijvoorbeeld goed
bent met computers/elektronica en mensen daarmee wilt helpen. Of als je goed bent in het
schrijven van sollicitatiebrieven
op die manier iets voor iemand

Mantelzorger word je niet… dat
ben je. Zomaar. Uw vader gaat
dementeren, uw partner krijgt
een chronische ziekte, heeft een
verslaving of psychische problemen, een vriend krijgt een hersenbloeding of een buurvrouw
wordt slecht ter been. Iedereen
kan mantelzorger worden, op
elke leeftijd. Niet iedereen herkent zich in de term mantelzorger,
want het zorgen voor elkaar doe
je ‘gewoon’. En het gaat heel veel
mensen ook prima af, gelukkig.
Maar soms is het fijn dat er wordt
meegedacht of geluisterd, als dit
nodig is.

kunt betekenen. Alhoewel, als je
goed bent in het schrijven van
sollicitatiebrieven en je bent
zelf werkloos dan zou ik het wel
weten; één plus één is twee.
Neem in ieder geval eens een
keer een kijkje op de website
van Moatien; het kan je meer
brengen dan je denkt.

e
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Wat doet het
Mantelzorgnetwerk?
Paula Bierma, coördinator Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland,
legt uit wat ze doen: “We organiseren activiteiten om informatie
te delen, maar ook met een meer
ontspannen karakter: oplaadmomentjes! Zo zijn er de alzheimercafés die we organiseren en het
Hersenletseltrefpunt, dat ook regelmatig in De Korf is. Daarnaast
organiseren we activiteiten voor
jonge mantelzorgers: kinderen
die zorg hebben voor een ouder

of een broertje of zusje. Verder
kunnen mantelzorgers bij ons terecht met vragen; samen weten
we een heleboel en lukt het beter
om de weg in zorgland te vinden.”

Kom gezellig koffie
drinken!
Donderdag 17 december is er
een kerstbijeenkomst voor mantelzorgers in De Korf. Alle mantelzorgers of mensen met interesse
erin, zijn van harte welkom. Bij
een kop koffie met wat kerstlekkers praat u even gezellig bij zo
aan het eind van het jaar. De koffie staat klaar van 14.00 tot 16.00
uur en aanmelden is niet nodig.

Meld u aan
Bent u (of ben jij) mantelzorger,
meld u dan aan, zodat u ook bij
de gemeente bekend bent als
mantelzorger. Dit is gratis en vrijblijvend, u blijft daarmee op de
hoogte van alle belangrijke zaken
rond mantelzorg. Bel ’s ochtends
naar 0521 – 539 888 of mail naar
info@mantelzorgnetwerksteenwijkerland.nl. Aanmelden als
mantelzorger kan ook via de site
mantelzorgnetwerksteenwijkerland.nl.

Paula Bierma, coördinator Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland: “Mantelzorgen doe je gewoon, dat is vanzelfsprekend. Maar er komt veel bij kijken; wij helpen daarbij.”
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Kerstviering
Beth-El

Namens de vrijwilli

gers van
Wijkvereniging Ste
enwijk-Wes t
en Stichting De Ko
rf
wensen wij eenieder
hele fijne kers tdagen
toe
en een gezond en g
elukkig 2016.

Donderdag 24 december
Kerstwijdingsdienst
19.30 – 20.30 uur
Spreker: Harry de Raaf
Muziek van: Living Relations
Vrijdag 25 december
Kerstdienst (1e kerstdag)
10.00 – 11.00 uur
Spreker: Hans Dickhof
Muziek van: Reflector
Na de dienst:
samen aan de koffie

Zingend
langs
de deuren
Begin het kerstfeest bijzonder!
Zingend langs ouderen en zieken
Op 1e kerstdag, 5.00 – 8.00 uur
Start: Beth-El, finish: Zonnekamp
Zingt u/zing jij mee?

Sandra Delfsma, voorzitter
Vermeerstraat 20
0521 – 52 34 17 / 06 – 50 67 32 88
annesan@ziggo.nl
Trijntje Doorenspleet, penningmeester
Havinkakker 6
0521 – 51 68 54
treintjedoorenspleet@ziggo.nl
Ingrid Alberts, 2e 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, lid
Paul Krugerstraat 87
0521 – 51 45 54 / 06 – 40 49 17 91
jhhermse@tele2.nl
Jannes Mulder, kopij Kijk op West
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

COLOFON

Contactpersonen december 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
vacant
De heer
Mevrouw
De heer
De heer
De heer
De heer
Mevrouw
De heer
Mevrouw

Adres

Tel.nr.:

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

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

06 - 47886709
0521 - 518774
0521 - 512199
0521 - 570491
0521 - 510154

W. Sommer
I. Mulder
H. Kruithof
J. Vink (bezorging)
J. Veenman
C. de Lange (bezorging)
S. Delfsma
P. Damhuis
N. Kamphuis

W. Stokvisstraat 37
N. Beetsstraat 7
J. Catsstraat 16
Verlaatseweg 87
Parkstraat 2
P.C. Hooftstraat 45
Vermeerstraat 20
Vestdijkhof 5
Vondelstraat 21

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 - 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.
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