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Moestuin kan
hulp gebruiken
In 2018 is alweer het vierde seizoen dat de Wijkmoestuin een
oogst gaat opleveren. Daarvoor
zijn wijkgenoten nodig die het
leuk vinden om te helpen. De
Wijkmoestuin zoekt buurtbewoners die tussen de 2 à 4 uur per
week tijd hebben om een handje te helpen. De taken bestaan
uit: samen met medewerkers van
De Slinger de tuin beplanten en
onderhouden. Leuk voordeeltje:
u deelt als vrijwilliger mee in de
opbrengst. Het zaaien begint medio maart.

Van 1 naar 2 in West!

>7

dat er geen risico is op brandstich- mooi inzicht zoals de woningen
8 gezinswoningen, beuk 5,4
ting, is wel afgesproken dat er er mogelijk uit kunnen komen
tijdens de jaarwisseling extra toe- te zien. Er komen elf kleine so19 gezinswoningen, beuk 5,1
zicht wordt gehouden. Bij normale ciale huurwoningen aan de Van
geen blinde gevel
weersomstandigheden zijn de wo- Speykstraat en acht aan de Vonningen in maart geheel gesloopt.
delstraat. Aan de Piet Heinstraat
komen acht koopwoningen. Informatie over de verkoop kunt u
8 x koop, 19 x huur
Het is de bedoeling dat er op de krijgen via de site van WVG Ontlocatie 27 nieuwe woningen wor- wikkeling: wvgontwikkeling.nl.
den gebouwd: acht koopwoningen en negentien huurwoningen. Letterlijk nul?
Het ontwerp is nog niet definitief, Woonconcept heeft op het momaar het plaatje geeft al wel een ment van schrijven nog niet de
Lees verder op pagina 2

De Wijkmoestuin is een project
waarbij mensen met een beperking, buurtbewoners en vrijwilligers samen werken in de tuin bij
De Slinger. De opbrengst komt
ten goede aan de wijk. Voor meer
informatie en aanmelden: bel of
mail de wijkkracht Frans ten Veen
via 06 - 290 60 991
of frans@sociaal-makelaar.nl.

Wijkresto
De Korf
Geen zin om te koken of alleen te
eten? Iedere maandag om 17.30
uur en donderdag om 18.00 uur
kunt u voor maar 5 euro een
heerlijke maaltijd eten in De Korf.
Vrijwilligers en professionals ko2430
/ Van
ken voor
elk wat
wils:Speykstraat
de ene keer
aardappelen, vlees en groente uit
de wijkmoestuin, de andere keer
een buitenlands gerecht; van alles staat regelmatig op het menu.
Iedereen is welkom.
25 juli 2017

Peuteropvang

Er is een nieuwe Hollandse held geboren in Steenwijk-West: Piet Speyk. Dat is een handiger naam dan: ‘Het project Piet Heinstraat/Van
Speykstraat/Vondelstraat.’ Het project Piet Speyk verloopt voorspoedig, ondanks de vooraf niet geplande verhuizing van een aantal gevleugelde bewoners.

Meld u wel aan voor 10 uur
’s ochtends op de dag dat u wilt
komen eten: 0521 – 522 612.

WOENSDAG 03 JANUARI
Nadat alle bewoners uit deze ecologisch bureau dat deze verstraten verhuisd waren, waren de huizing heeft begeleid, gemeld
woningen nog niet leeg. Tijdens dat de nestkastjes bewoond zijn!
een onderzoeksperiode van bijna Wijkbewoner Dagmar Heidinga
een jaar werden vijf verblijfplaat- heeft haar professionele expertisen voor dwergvleermuizen, der- se overigens ingezet door in haar
tien nestjes voor huismussen en vrije tijd een rapport te maken
drie nestjes voor gierzwaluwen over de mussenstand.
gevonden. Deze vogels zijn allen
en
Piet Heinstraat
te Steenwijk
/ nieuwe
situatie,
beschermd
en daarvoor
moest Sloop
met
asbest 1:1000
Woonconcept
vervangende De firma Bork is half november
‘woonruimte’ realiseren. Geluk- begonnen met de asbestsanering
kig werkten bewoners in de om- uit de woningen. Voor de kerst is
liggende straten mee. Op diverse al het asbest verwijderd. Ook zijn
gevels zijn twintig nestkastjes de woningen dan allemaal gestript.
voor vleermuizen, 26 nestkast- Dat houdt in dat al het brandbare
jes voor huismussen en vijftien materiaal eruit gehaald is. Na de
nestlocaties voor de gierzwaluw kerst wordt er verder gegaan met
geplaatst. Inmiddels heeft het het slopen van het casco. Ondanks

knutselen
nieuwjaarsrolletjes bakken
vogelhuisjes maken
sneeuwpoppen knutselen
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Van de
wijkvereniging
Voor u ligt alweer de laatste Kijk op West van 2017. In kerstsfeer, tenminste: de achterpagina. Ook uw huis is waarschijnlijk
in kerstsfeer en in vele straten zien we weer gezellige kerstverlichting buitenshuis.
Afgelopen jaar is er in Steenwijk-West veel gebeurd. Bestudeer voor
de grap eens het satellietbeeld van West op Google Maps. Het viel
me pas op dat die foto daar vrij oud is. Of beter: dat de wijk enorm
vernieuwd is!
De herinrichting van de Gasthuislaan is afgerond en geëvalueerd.
Op een paar kleinigheden na, is dit allemaal goed verlopen en ziet
de laan er picobello uit. Een visitekaartje voor de wijk!
Er is nieuw leven geblazen in de tuin bij de speeltuin aan de Vermeerstraat/Van Goghstraat. Volgend jaar kunnen we genieten van
kruiden, mooie bloemen en verschillende bessensoorten.
Kopje Koffie West, ieder woensdagochtend, voor een laagdrempelig
contact met Woonconcept, de wijkagent en andere organisaties. En
wijkgenoten natuurlijk. U bent van harte welkom!
De sloop van de huizen aan de Piet Heinstraat en Van Speykstraat is
eindelijk begonnen. Hopelijk kan de opbouw snel beginnen.
Voor de plannen aan de Lijsterbesstraat, Anjelierstraat en Acaciastraat is een begin gemaakt. De inloopavond is goed bezocht en
er werden goede ideeën aangebracht.
De Wijkwerkplaats krijgt binnenkort een nieuwe impuls, daarvan
zullen we u het komende jaar op de hoogte houden.
Al met al zijn er verschillende nieuwe evenementen ontwikkeld en
alweer veel plannen gemaakt voor volgend jaar. Via de Kijk op West,
steenwijkwest.nl en Facebook leest u er alles over.
Voor nu wensen wij u fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond
nieuwjaar!
Namens het bestuur,
Sandra Delfsma

Bewonersconsulenten
in West: wie en wat?
In Steenwijkerland zijn twee
bewonersconsulenten
actief.
Zij stellen zich graag voor. Ten
eerste is er Noor Koops. Zij is
een bekend gezicht bij de koffie-ochtenden in De Korf. Ten
tweede is Hans Hanema actief
in Steenwijk-West; hij is verantwoordelijk voor de wijkvisie.
We vragen hen: “Wat doet een
bewonersconsulent?”

knoop doorgehakt of er nul-opde-meterwoningen komen of
niet. In de vorige Kijk op West
hebt u hierover kunnen lezen. Het
voornemen was er wel, maar het
bijbehorende kostenplaatje viel
nog tegen. In de volgende Kijk op
West of via andere media leest u
hier meer over.

Bestemmingsplan
Op 9 oktober was er in De Korf een
inloopavond voor het bestemmingsplan van het nieuwe plangebied. De aanwezigen waren
positief over de nieuwe invulling
van de locatie. Als de procedure
volgens planning verloopt, dan
kan het bestemmingsplan eind
april 2018 zijn vastgesteld. Nadat de bestemmingsplanprocedure is doorlopen, moet de
omgevingsvergunning nog worden aangevraagd.
Als onderdeel van de procedure,

2430 / Van Speykstraat en Piet Heinstraat te Steenwijk / vogelvlucht
25 juli 2017

ligt het ontwerpbestemmingsplan
voor de nieuwbouw tot 23 januari op het gemeentehuis ter inzage.

Iedereen kan tot die datum een
zienswijze naar voren brengen.
Kijk op de gemeentelijke website

voor meer informatie en de mogelijkheid om te reageren.

Even voorstellen:
Lina van Veen
Hallo
buurtbewoners
van
Steenwijk West, mijn naam
is Lina van Veen, 32 jaar en ik
woon in Wanneperveen. Begin
september ben ik begonnen als
Coördinator Kernen en Wijken bij
de gemeente Steenwijkerland.
Ik houd mij voornamelijk bezig
met bewoners- en overheidsparticipatie. Met andere woorden:
ik wil ervoor zorgen dat u zoveel
mogelijk meedoet met plannen
die met uw woonomgeving te maken hebben.
Dus:
- hoe kan de gemeente inwoners
betrekken bij gemeentelijke
plannen?
- hoe kan de gemeente ideeën
van bewoners ondersteunen?

Goed idee?

Inwoners van Steenwijkerland
zitten vol goede ideeën om hun
woonomgeving te verbeteren. De
gemeente vindt het belangrijk dat
deze ideeën ook tot bloei komen.
Dus heeft u een idee voor Steenwijk-West? Laat het mij weten,
want ik ga graag met u in gesprek!

Bel of mail gerust!
Inmiddels heb ik bij verschillende
bijeenkomsten al heel wat mensen ontmoet. Toch heb ik nog lang
niet met iedereen kennis kunnen maken. Die tijd komt vanzelf.
Mocht u vragen hebben, schroom
dan niet: neem vooral contact met
mij op! Dat kan via 06 – 11 19 85
28, of via lina.van.veen@steenwijkerland.nl.

Lina van Veen van de gemeente nodigt u van harte uit om mee te
denken. En mee te doen.

Een tied van koom’n en
een tied van goan…

Hans: “Wij streven naar een schone en veilige woon- en leefomgeving. Ook een goed sociaal
klimaat binnen de wijk willen wij
bevorderen en in stand houden.
Om dit te bereiken, werken we
veel samen met allerlei netwerkpartners. Een groot deel van het
werk bestaat uit begeleiding van
bewoners in bijvoorbeeld overlastzaken, bij sloopprojecten en
renovaties.”

De bewonersconsulenten van
Woonconcept in Steenwijk-West:
Noor Koops en Hans Hanema

Onderdeel van een team

Bel, mail of drink koffie

Noor vult aan: “Intern werken
wij samen met onze collega’s
van incasso en verhuur en met
opzichters. Het team wordt verder aangevuld met een woonbeheerder, een huismeester en een
buurtbeheerder.” Voor Steenwijk-West is Hans het eerste aanspreekpunt, Noor vervangt hem
bij afwezigheid en weet ook van
de hoed en de rand. Hans bewaakt namens Woonconcept de
voortgang en ontwikkeling van de
wijkvisie.

De bewonersconsulenten werken
vanuit het steunpunt in Steenwijk
aan de Gasthuisstraat 42. Ze zijn
telefonisch bereikbaar via het algemene telefoonnummer 088
– 61 62 000 of via info@woonconcept.nl. Daarnaast is iedere
woensdag van 10.00 tot 12.00
iemand van ons aanwezig in wijkcentrum De Korf. Wij houden dan
spreekuur tijdens het Kopje Koffie West. Loop gerust eens binnen
als u vragen hebt of gewoon met
hen in gesprek wilt.

Ruim 16 jaar, zolang ik bij Woonconcept werk, heb ik mij beziggehouden met de wijkvernieuwing van
Steenwijk-West. Eerst onder de noemer van een wijkplan, later is dat de Wijkvisie Steenwijk-West 2025
geworden. In die tijd heb ik heel wat meters gemaakt in de wijk en veel bewoners gesproken en leren
kennen. Vanwege een functiewijziging heb ik onlangs afscheid genomen van het projectbureau Steenwijk-West waarin ik al die jaren plezierig heb samengewerkt met de gemeente Steenwijkerland. Het
stokje heb ik overgedragen aan Hans Hanema en aangezien hij nóg langer bij Woonconcept werkt en nóg
veel meer mensen kent, komt dat vast goed.
In 16 jaar is er veel gebeurd. Mijn
eerste ‘klus’ was het overtuigen
van de bewoners van zestien zogenaamde IJsselsteinwoningen
aan de Vondelstraat om hun woning te verlaten zodat de eerste
fase van de wijkvernieuwing kon
plaatsvinden. Een pittige klus
want de bewoners hadden erop
gerekend dat ze er konden blijven wonen. De plannen waren
gewijzigd en dus moest ik er op
af. Ik zie me nog staan voor een
zaal vol opgewonden en boze bewoners in de oude Korf aan de

Verlaatseweg. Het liep goed af.
De bewoners hebben allemaal
een nieuwe plek gevonden en
sommigen kom ik nog wel eens
tegen en we groeten elkaar dan
vriendelijk.
Na de eerste fase kwam er een
tweede fase. Daarna kwamen
er minder ingrijpende projecten zoals de Frans Halsstraat,
de Rembrandtstraat en de Aastraat. De wijkvernieuwingstrein
gaat ondertussen gewoon door
en de weerstand aan het begin

is eigenlijk 180 graden omgedraaid in draagvlak en begrip. Iedereen ziet nu ook dat de wijk er
mooier en leefbaarder van wordt.
Maar een wijk bestaat niet alleen
uit stenen, al dan niet gestapeld.
Een wijk bestaat vooral uit mensen. Mensen die kleur geven aan
die stenen, die de stenen soms
net iets anders willen opstapelen dan Woonconcept of de gemeente. En dat is goed. Het is per
slot van rekening hún wijk. Wij –
Woonconcept – zijn weliswaar eigenaar van veel woningen maar

Hendrikus Loof (foto: M. Corbijn)
in zekere zin zijn wij ook passanten. Want medewerkers van
Woonconcept komen en gaan,
terwijl de wijk blijft bestaan. En
zo hoort het ook. Ik heb West leren kennen als een krachtige, eigenwijze, soms meegaande en
soms dwarsliggende wijk. Mooi
om hier gewerkt te hebben en
om een steentje bij te dragen aan
een fijne toekomst voor Steenwijk-West. Tot ziens en bedankt!
Hendrikus Loof, Woonconcept

kijk op west
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Wijkwerkplaats krijgt
opknapbeurt

Moatien.nl wordt

wijkwerkplaatswest.nl

Fijne feestdagen

Iedereen die weleens bij de Wijkwerkplaats over de vloer kwam, kan het beamen: de boel is aan een opknapbeurt toe. Het pand aan de Paul Krugerstraat is sinds 2012 in gebruik en vertoont flinke slijtage. En
dat is maar goed ook: dat betekent dat er veel en hard wordt gewerkt!
De ruimte wordt handiger ingedeeld. Er komt een aparte werkplaats voor hout, elektronica en
metaal en een werkplaats voor
fietsenonderhoud en reparatie.
Ook wordt het verwarmingssysteem onder handen genomen en
wordt extra opbergruimte gecreëerd. Tegelijkertijd met de interne
verbouwing wordt aan de buitenkant de pui aangepakt. Zo krijgt
de Wijkwerkplaats een fijne, open
uitstraling naar de wijk en de bewoners toe.

Om goed bereikbaar te zijn
voor vragen en klussen voor de
Wijkwerkplaats, is er een nieuwe website: wijkwerkplaatswest.nl. Deze komt in de plaats
van moatien.nl, met het idee
dat deze naam beter bij het gebouw past als ijkpunt in de wijk
en het bovendien op internet
beter vindbaar is. U vindt op de
nieuwe site informatie, u kunt
klussen aanmelden en u kunt u
aanmelden als vrijwilliger.

Op het moment van verschijnen van deze krant zitten we vlak voor
de kerstvakantie. Ik wens iedereen dan ook hele fijne feestdagen.
We kunnen weer terugkijken op een mooi jaar voor Steenwijk-West. Het jaar waarin de Aastraat weer bewoond werd, de
Gasthuislaan tot bloei kwam en de Wijkwerkplaats groen licht
kreeg voor een grondige opknapbeurt. Een jaar waarin de wijkmoestuin bij De Slinger een goede opbrengst had en de kinderen
uit de wijk genoten van de activiteiten in de moestuin.
Maar ook een jaar van minder leuke berichten. Wijkagent Geert
Kremer moest onder het mes vanwege hartklachten. Ik wens hem

Neem gauw een kijkje!

Nieuw, nieuw, nieuw!
Als kers op de taart komt er voor
de medewerkers en vrijwilligers
nieuw gereedschap en nieuwe
kleding. Zodra de verbouwing
klaar is en de inrichting weer op
orde is, wordt u uitgenodigd voor
een feestelijke opening. Dat zal
ergens begin maart zijn, tot die
tijd is de Wijkwerkplaats gesloten.

Van de
wijkkracht

Voor klussen kunt u zich het beste melden tijdens het Kopje Koffie West op de woensdagochtend
tussen 10.00 en 12.00 uur.

Uniek project
De Wijkwerkplaats is belangrijk
voor Steenwijk-West. Bewoners
kunnen er voor allerhande hulp

veel sterkte toe bij het herstel en hopelijk is hij gauw weer terug
bij ons in de wijk. Van vrijwilliger Nanny Maat namen we afscheid.

terecht en de medewerkers houden de wijk schoon. Wat nog weleens genoemd mag worden, is dat
het een uniek samenwerkingsproject is tussen de wijkvereniging,
de gemeente Steenwijkerland,
IGSD,
NoordWestGroep
en
Woonconcept.

Jarenlang zette zij zich in voor deze wijkkrant. Nanny is een eigen
tekstbureau gestart en dit loopt zo goed dat zij ons helaas niet
meer kan ondersteunen. Nanny bedankt voor al je humor en hulp
de afgelopen jaren. Ook Hendrikus en Nicolette namen afscheid,
ook hen mis ik. We hebben ons met z’n drieën altijd optimaal ingezet voor de wijk. Uiteraard komen daarvoor weer prima mensen
terug, Hans Hanema, Henk Kloosterman, Noor Koops en Che Visscher. Samen staan we weer klaar voor alle bewoners van West.

Startavond Bloemenbuurt
goed bezocht
”Gasthuislaan: de mooiste

Zo zie je maar; aan het einde van het jaar maakt iedereen de balans op. Ik zie in ieder geval vol goede moed uit naar het nieuwe
jaar met mooie plannen voor de wijk!

Frans ten Veen, wijkkracht

straat van Steenwijk”

Er staat een ingrijpend project
op de planning. De toch al fikse
projecten van de afgelopen tijd,
zoals de Aastraat waar 28 woningen gebouwd zijn, de Rembrandtstraat met 15 woningen
en het komende project Piet
Heinstraat/Van Speykstraat met
27 woningen, zijn klein vergeleken hiermee. Het project
Bloemenbuurt
(Acaciastraat,
Bloemstraat en Lijsterbesstraat)
dat nu op stapel staat, betreft
de sloop van maar liefst 94
woningen.
Momenteel zijn al die woningen
beneden- en bovenwoningen, nu
worden het eengezinswoningen.
De keuze voor eengezinswoningen is het enige dat vaststaat. De
rest van de herinrichting gebeurt
zoals in West inmiddels een beproefde gewoonte is: samen met
bewoners, wijkvereniging en organisaties uit de wijk. De aftrap
was 2 november in De Korf.

Startavond 2 november
Er was veel belangstelling over de
toekomst van de Bloemenbuurt.
Tegen de veertig personen waren aanwezig om te luisteren naar
de nieuwe plannen. Maar… deze
nieuwe plannen bleken er niet te
zijn. Het was een inspraakavond,
met vier onderwerpen die om de
beurt aan bod kwamen door middel van roulatie. De bedoeling
was om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en een projectgroep op te zetten met een deel
van de aanwezigen.

Het is alweer een tijd geleden dat de herinrichting van de Gasthuislaan voltooid werd. Toch werd deze zomer pas echt duidelijk hoe
goed het project geslaagd is. Alle perken stonden volop in bloei. Een
kleurrijk plaatje.
De beplanting van de perken is
bedacht door Chris Teurlinckx van
de gemeente Steenwijkerland.
Chris zelf is zeer tevreden over
het project en vindt het een van
de mooiste straten van Steenwijk geworden. Of de bewoners
er ook zo over denken, wilde de
gemeente nog wel graag weten.
Vandaar, enigszins verlaat, alsnog
een evaluatie met bewoners uit
de Gasthuislaan.
De reacties over het eindresultaat
zijn zeer positief. Uiteraard zijn

Vernieuwing
Het gaat er uiteindelijk om een
zo goed mogelijk plan op te zetten voor zowel de toekomst als de
sloop van de huidige woningen.
Eengezinswoningen, voldoende
en veilige parkeergelegenheid
en de kwaliteit van het openbaar gebied zijn enkele speerpunten voor de gemeente en
Woonconcept.

Brainstorm
Eigenlijk was deze avond dus de
aftrap om gezamenlijk tot een
nieuw plan te komen. Er werd gebrainstormd over wat men verwacht van de nieuwe woningen

en de publieke ruimte daar omheen. Ook de zorgen over veiligheid en overlast tijdens sloop en
aanbouw kwamen ter sprake.

Groepen
Bij binnenkomst werden de gasten verdeeld over vier grote tafels.
Aan deze tafels werd er vier maal
een kwartier de tijd genomen
voor een dialoog met de experts
over vier onderwerpen: woningen, duurzaamheid, openbaar
gebied en verkeer. De belangstellenden waren enorm bereid
tot meedenken. Er waren enkele
grote papieren vellen volgeschreven. Deze ideeën gaan samen met

de wensen van de gemeente en
Woonconcept naar drie stedenbouwkundige bureaus. Deze gaan
ermee aan de slag en maken een
eerste voorstel. Een projectgroep,
samengesteld uit bewoners en
organisaties, gaat begin 2018 beoordelen welk bureau het stedenbouwkundig ontwerp gaat maken.
De projectgroep bemoeit zich
vanaf start tot oplevering met het
proces. Zodoende wordt de Bloemenbuurt echt een buurt voor en
door de wijk!

er verbeterpunten te noemen. Zo
staat her en der een lantarenpaal
verkeerd, verzakt af en toe iets en
heeft men tips over hoe bij volgende projecten beter gecommuniceerd kan worden. Maar de
algehele stemming is dat het een
prachtige straat is geworden. Bij
projecten die de komende jaren
op stapel staan, wijzen betrokken
bewoners steevast naar het resultaat van de Gasthuislaan… zo willen wij het ook!
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Kleding om
Halloween
groot
succes
vooruit te komen
Wie er goed uitziet, voelt zich zekerder. De Stichting Kleding- en
Speelgoedbank Westerveld is er voor mensen die zelf moeilijk een
nieuwe outfit kunnen betalen. Goede kleding helpt u vooruit!
De Kleding- en Speelgoedbank
Westerveld heeft een uitnodigende dames-, heren- en kinderkledingafdeling. Net als andere
modewinkels is er een spiegel
en paskamer om op uw gemak te
kunnen passen. Het aanbod bestaat uit goede, nette en schone
gebruikte kleding en schoenen.
Een kassa zult u er niet vinden,
maar wel een kopje koffie en/
of thee, ranja en een vriendelijk
woord. Allemaal gratis!

Hoe wordt u klant?
Om kleding bij ons uit te zoeken,
heeft u een verwijsformulier nodig van een van de verwijzende
instanties. Als u een schriftelijke

verwijzing of een inschrijvingsbewijs van de IGSD/UWV en een legitimatiebewijs kunt tonen, bent
u tijdens de openingstijden van
harte welkom om kleding voor
uzelf en uw kind(eren) uit te komen zoeken.

Gebruikte kleding is
welkom
Heeft u kleding en schoenen
over? Breng het dan naar het inleverpunt in de buurt. Voor Steenwijk-West is dit bij Wilma Nicola,
A. van Olphenstraat 22. Van harte welkom zijn: schone, draagbare
kleding, schoenen, textiel en beddengoed. Meer informatie staat
op kledingbankwesterveld.nl.

Het feit dat er deelnemers bij
waren die het te eng vonden,
geeft aan dat de organisatie balanceert op het randje; wat goed
is. Want alle waaghalzen die de
tocht afmaakten, waren razend
enthousiast!
Met inzet van vele vrijwilligers is
weer een enorm griezelige Halloweentocht door Rams Woerthe
opgezet. Deelnemers moesten
een kist munitie uit het park zien
te smokkelen, met als een van de
risico’s de kraaienpikker tegen te
komen.
De driehonderd beschikbare

kaarten waren weer in een mum
van tijd uitverkocht. De populariteit van de tocht en de complimenten van de deelnemers
maken dat de organisatie nu al
besloten heeft: volgend jaar weer!
Een uitgebreid fotoverslag staat
op Facebook onder
Halloween-Steenwijk-West.

Laatvliegers ontdekken
nieuwbouw Aastraat

Dit voorjaar kregen de bewoners de sleutels van hun woningen in de Aastraat, en nu al hebben de eerste dierlijke medebewoners zich gevestigd.
Dat is wel bijzonder, want het gaat om laatvliegers. De laatvlieger is een van de grootste, algemeen voorkomende vleermuissoorten in Nederland.
Waarom is dat nu zo bijzonder?
Laatvliegers staan bekend als kritisch wat betreft hun voorkeuren
voor verblijfplaatsen; ze gaan niet
zomaar ergens wonen. Veel moderne bouwstijlen zijn sowieso
niet geschikt voor vleermuizen.
En als nieuwbouw wel geschikt
is, duurt het vaak langer voordat
vleermuizen deze accepteren als
nieuwe woning. Dat geldt voor
alle vleermuizen die in gebouwen wonen, maar misschien nog
wel het meest voor de laatvlieger.
Het is altijd een hele uitdaging als
deze soort in een gebouw wordt
aangetroffen waarvoor bijvoorbeeld renovatie- of sloopplannen
zijn. De laatvlieger laat zich moeilijk verhuizen naar een alternatieve plek.

Bijzonder nieuws
Dat de laatvlieger nu zo snel deze
nieuwbouw heeft gevonden en
zich heeft gevestigd, laat zien
dat deze soort misschien minder
kritisch is dan gedacht. Juist dit
jaar heeft de Zoogdiervereniging
uitgeroepen als het Jaar van de
Laatvlieger, om meer te weten te
komen over deze soort, om hem
zo beter te kunnen beschermen.
Dit nieuws zal de vereniging interessant vinden.

Geen problemen
De huizen in de Aastraat voldoen
blijkbaar helemaal aan de wensen van de laatvlieger. Er werden

Professionals en enkele geïnteresseerde bewoners uit West hebben
een training gevolgd over alcohol en drugsverslaving. Van een groot
aantal middelen werd onder andere de manier van gebruik, de werking en de symptomen van de verslaving doorgenomen. Daarnaast
werd er een leidraad meegegeven voor de eventueel mogelijke gespreksvoering met een verslaafde of gebruikende persoon.

in West in ze zomer ongeveer
twintig uitvliegende laatvliegers
gezien. Deze zitten in de warme
maanden onder de dakpannen en
doen daar weinig kwaad. Met een
beetje geluk kun je ze overdag
ook waarnemen, omdat ze een
voor mensen hoorbaar gepiep
uitstoten. De bewoner moest wel
even wennen aan dat gepiep,
maar kan de vleermuizen nu wel
waarderen. Ook omdat het uitstekende muggenjagers zijn. Net
als andere vleermuizen gebruiken de laatvliegers een echo om
hun prooien te vangen. Ze jagen
onder andere in de wijk en in het
park.

Verhuizingen
Vleermuizen wonen in een jaar
op meerdere plekken. In het
voorjaar en de zomer vormen de
vrouwtjes kraamkolonies, die enkele tot meer dan honderd dieren
groot zijn. Daar krijgt elk vrouwtje
één jong. Dit jong wordt de eerste
tijd door de vrouwtjes meegedragen als ze na zonsondergang de
kolonie verlaten om te gaan jagen. In de nazomer zijn de jongen
groot genoeg om voor zichzelf te
zorgen en vallen de kolonies uit
elkaar.

Een mysterie
Dan breekt de paartijd aan,
waarbij individuele mannetjes
vrouwtjes in zogenaamde paarverblijven proberen te verleiden.

Bewoners en welzijnswerkers krijgen
presentatie over
alcohol en drugs

Laatvlieger, foto Rudmer Zwerver
Zodra de nachten kouder worden,
worden de winterverblijven opgezocht. Hier wonen de laatvliegers
totdat in het voorjaar de insecten
weer tevoorschijn komen en er
weer gejaagd kan worden. Het is
een groot mysterie waar de laatvliegers overwinteren.
De locaties waar de vleermuizen verblijven, kunnen van jaar
tot jaar verschillen. In de Aastraat, Parkstraat en de Verlaatseweg bevinden zich veel geschikte
woningen en daardoor ook veel
verblijfplaatsen. Dit jaar werd in
de Parkstraat een kraamkolonie
waargenomen waar maar liefst

108 laatvliegers uitvlogen. Ook
voor deze vleermuizen is op dit
moment niet bekend waar ze precies overwinteren.

Minder muggen
Het feit dat de nieuwbouw in de
Aastraat nu geschikt is bevonden door de vleermuizen, betekent dat de populatie voor de
toekomst behouden kan blijven
en misschien zelfs kan groeien.
Voor de bewoners van West is
dit ook goed nieuws, want heeft
u ’s nachts wel eens last van een
mug? Een laatvlieger verorbert er
zomaar drieduizend in één nacht!

De cursus werd gegeven door Arjan Lamslag, voorlichter bij Tactus
Verslavingszorg. Een enthousiaste, rustige man, die een eerlijk
en nuchter verhaal vertelde. Hij
was niet de deskundige die eventjes kwam doceren hoe het zit,
maar hij vertelde gewoon met
beide benen op de grond over
iets wat, helaas, gewoon een onderdeel van onze wereld is. Deze
manier van denken en handelen
gaf hij ook als tip mee aan zowel professionals als de andere belangstellenden, omdat dit
vaak gewoon realistischer is in de
verslavingszorg.

Vat op de wijk
Voor veel van de trainees leek
dit een zeer werkbare en praktische manier om problemen aan

te pakken, eentje die ook voor
hen meer begrip opwekte en zo
het leren vergemakkelijkte. Voor
de een was het een welkome update, en voor bijvoorbeeld leden
van de wijkvereniging en belangstellende bewoners was het een
goed verhaal om basiskennis op
te doen.

Drempel verlaagd
Door deze training zijn er weer
nieuwe geïnformeerde en welmenende open ogen en oren in
de wijk die makkelijker signalen
opvangen en eventueel eenvoudiger en laagdrempeliger hulp
kunnen bieden. En die de weg
naar Tactus Verslavingszorg ook
goed kennen. Een beetje belangstelling voor elkaar kan natuurlijk
nooit kwaad.

kijk op west
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Nieuwe vrijwilliger en subsidie geven flinke boost

Veel kinderactiviteiten
in West
Kinderen in West hebben geluk:
er worden weer volop activiteiten
georganiseerd, en ze genieten er
flink van. Dit komt – naast een
ontvangen subsidie – vooral door
de komst van een nieuwe vrijwilliger, Jolanda Brouwer. Zij meldde
zich na de zomer aan als vrijwilliger voor kinderactiviteiten. Deze
kans greep De Korf met beide
handen aan.

De kinderactiviteiten lagen al een
tijdje stil, hulp was dus zeer welkom. Samen met de wijkkracht
zijn plannen ontwikkeld om in de
schoolvakanties activiteiten aan
te bieden. De bedoeling is in de
zomervakantie voor alle kinderen uit West een heus huttendorp
te organiseren. Maar voordat het
zover is, organiseerde Jolanda en
haar collega-vrijwilligers afgelopen herfstvakantie voor het eerst
het Halloween-knutselen. De opkomst was ver boven verwachting, maar liefst veertig kinderen
kwamen knutselen. Lampions,
maskers en spookhuisjes stonden
op het menu.

De afgelopen tijd heeft Steenwijk-West van de provincie Overijssel twee mooie bedragen gekregen voor projecten in de wijk. Voor
het opknappen van de Wijkwerkplaats heeft de wijk een bedrag van
3000 euro ontvangen.
Verder heeft de provincie een bedrag beschikbaar gesteld voor de
herstart van de zo gemiste kinderactiviteiten in De Korf. Het
knutselen voor Halloween is inmiddels achter de rug en een
kindersportproject van de Brede School Steenwijk-West is in
ontwikkeling. Hierover zult u in
de toekomst vast en zeker meer
horen.

Voor deze activiteiten had de provincie 2800 euro gereserveerd.
Een mooi bedrag waarmee de
kinderactiviteiten een degelijke
start kunnen maken. De bedragen
worden goed besteed en komen
helemaal in de wijk terecht.

Taalpunt helpt

Winterknutselen:
3 januari
Op woensdag 3 januari kunnen de
kinderen los in De Korf met papier,
lijm, verf, maar ook met beslag.
Want bij het Winterknutselen gaan

Provincie
subsidieert gul

ze kniepertjes bakken, sneeuwpoppen knutselen en vogelhuisjes maken. Kosten slechts 1 euro

per persoon, aanmelden is niet
nodig. Alle kinderen zijn hierbijvan harte uitgenodigd!

Vuurwerk: leuk, maar pas op!
Vuurwerk afsteken met oud en nieuw. Leuk! Doe het wel voorzichtig.
Elk jaar gebeuren er namelijk veel ongelukken met vuurwerk. Soms omdat het vuurwerk niet goed is, maar meestal omdat kinderen (en ook
volwassenen) er niet goed mee omgaan. Van een rotje naar rottigheid is
soms een klein stapje.

Legaal vuurwerk

Wil je beter leren lezen en schrijven? Wil je beter spreken of luisteren? Kom naar het Taalpunt! Wij kijken samen naar wat je wilt leren.
Wij helpen je zoeken naar een cursus, taalgroep of taalcoach bij jou
in de buurt. Ook kunnen we je de weg wijzen naar een cursusgroep
Nederlands als Eerste taal of Nederlands als Tweede Taal.

Wat biedt het Taalpunt?

Contact

• advies op maat,
• boeken en andere materialen
om te oefenen met lezen,
(en via de bibliotheek:)
• computers met speciale programma’s om te oefenen met
lezen,
• luisterboeken met de volledige
tekst van boeken voorgelezen
op cd,
verfilmde boeken op dvd,
• makkelijke kranten.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u
mailen: taalpunt@bibliotheekkopvanoverijssel.nl. Of u loopt binnen
tijdens de openingstijden.
Achtergrondinformatie staat op
de website lezenenschrijven.nl.

Waar en wanneer?

Er is legaal vuurwerk, dat is vuurwerk dat is goedgekeurd en wettelijk is
toegestaan. Vuurwerk dat je in de winkel koopt, moet voldoen aan een
aantal eisen. Dit is bedoeld om het afsteken van vuurwerk zo veilig mogelijk te maken. Als je dit vuurwerk afsteekt volgens de gebruiksaanwijzing heb je weinig kans op ongelukken.

Het Taalpunt is in Bibliotheek
Steenwijk, Meppelerweg 47a. Het
Taalpunt is geopend op: maandag
van 13.00 tot 15.00 uur en donderdag van 18.30 tot 20.00 uur.

Illegaal vuurwerk
Helaas is er ook illegaal of verboden vuurwerk. Strijkers, lawinepijlen,
mortierbommen, flowerbeds, Chinese rollen en Superblitzknallrakete
zijn voorbeelden van illegaal vuurwerk. Het is verboden omdat het levensgevaarlijk is. Als je dit vuurwerk afsteekt, kun je een flinke boete
of taakstraf krijgen.

Wist je dat:

OUD PAPIER

• Er ieder jaar honderden jongeren gewond raken door vuurwerk?
• Zij hierdoor vaak vingers of een oog verliezen?
• Als een mortierbom op twee meter afstand ontploft, je doof kunt
worden?
• En dat de lucht die je dan inademt, je longen kan beschadigen?

Ophaaldatums zijn: 20 januari, 17 maart, 28 april, 9 juni, 21 juli,
15 september, 27 oktober en 8 december. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Annemiek Luppes: 06 - 526
426 05.

Hoe herken je goedgekeurd vuurwerk?
Koop vuurwerk alleen bij de erkende verkoopadressen. Deze kun je
herkennen aan het opschrift: ‘Verkoop vuurwerk. Roken en open vuur
verboden’. Koop alleen vuurwerk op de officiële verkoopdagen. Steek
het af tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. De rest
van het jaar is vuurwerk verboden.
Op de verpakking van goedgekeurd vuurwerk staat in het Nederlands:
• ‘Geschikt voor particulier gebruik’,
• wat voor soort vuurwerk het is,
• de naam en het adres van de fabrikant en de Nederlandse importeur
of handelaar,
• een artikelnummer van de fabrikant,
• een heldere gebruiksaanwijzing.

Zuidveen
Zo steek je vuurwerk veilig af
• Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en stabiel staat. Zet pijlen altijd in
een fles, half gevuld met zand, of sla voor grote vuurpijlen een pvcbuis in de grond.
• Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen twee stenen.
• Steek vuurwerk aan met een aansteeklont, sigaret of sigaar.
Gebruik nooit lucifers of een aansteker.
• Steek geen vuurwerk uit je hand af.
• Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aan.
• Zorg dat anderen minstens zes meter afstand houden.
• Experimenteer niet met vuurwerk: maak vuurwerk nooit open!
• Steek vuurwerk nooit los in jas- of broekzakken.
• Trek kleding aan die tegen een vonk kan (dus geen nylon). En ook
niet iets met een capuchon.
• Lees de gebruiksaanwijzing van tevoren. In het donker kun je niet
lezen.

Ruim alles weer op!
Klaar met afsteken? Ruim dan de
rommel op. Laat geen vuurwerk
op straat liggen. En helemaal geen
vuurwerk dat niet is afgegaan. Veel
kleine kinderen zoeken de volgende dag naar vuurwerkresten en
proberen die opnieuw af te steken.

Steenwijk-West
Er staat altijd een container bij Kindcentrum Willem Alexander,
dus daar kunt u op ieder moment uw oud papier kwijt. En Rova
haalt in West papier op namens de gemeente, ophaaldatums
staan op afvalkalender.rova.nl.

kijk op west
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Schooljeugd maakt appelmoes
uit de Wijkmoestuin
Een van de meest eenvoudige en ook dankbare recepten uit grootmoeders keuken is toch wel dat van appelmoes. Hoe mooi is het als je
als kind op laarzen zelf appels plukt en dat je luttele uurtjes daarna zit te smikkelen? Door de Wijkmoestuin ervaren schoolkinderen dit in
Steenwijk-West.
Door het onstuimige weer in
september
met
herfstachtige stormen, moesten de appels
plotseling geplukt worden. Leerlingen van de Wegwijzer trotseerden de harde wind en de buien,
er werdfanatiek geplukt. Ze klommen gewoon de trappen op en
sommige namen elkaar zelfs op
de schouders.

Appelmoes
Nadat de rotte en goede appels
van elkaar gescheiden waren,
werd het goede deel meegenomen naar de kas, waar het nog altijd lekker warm was. Hier stond
Hilda Meester klaar met limonade en snoep. Terwijl de plukkers
genoten van de schaft, begonnen

juffen en begeleiding met het
schillen. De oogst werd, samen
met kaneel en vanillesuiker, in
grote pan tot appelmoes gekookt.
De leerlingen vonden het prachtig om in zo’n grote pan te roeren.
Even goed stampen, en klaar is
kees.

EN…
appeltaart!
Omdat het zo stormde, konden de peuters van De Bezige Bijtjes helaas niet komen
helpen bij het jaarlijkse appels plukken. Een deel van
de oogst ging wel richting
de peuterspeelzaal. Samen
maakten ze er een appeltaart van; over dankbare recepten gesproken.

Walnoten

Ook meedoen met dit bijzondere
begin van het kerstfeest? Vraag
meer informatie bij Geke Braad
via fambraad09@home.nl.

Terwijl de appelen stonden te
pruttelen, dook een deel van de
kinderen de herfststorm weer in
om walnoten te plukken en rapen. Hiermee werd een groot krat
gevuld. Natuurlijk eindigde het
werkbezoek van de schoolkinderen met het proeven van de eigen
appelmoes, heerlijk! Een lekker
leerzaam dagje.

Nieuws vanuit Ondertussen @Facebook
de SamenSprong

Steenwijk-West staat ook op Facebook. Dat wist u al? Dat wist u niet? Wat weet u ervan? Wat hebt u eraan? In dit artikel een overzicht voor de facebookers én de niet-facebookers onder de wijkbewoners.

De Kinderboekenweek (thema:
griezel) werd dit jaar geopend
door een paar heksen, waarna de kinderen in een griezelige
school les kregen. De leerlingen
kwamen in allerlei enge creaties
verkleed, die vol overtuiging werden geshowd in een fantastische
modeshow.
Geïnspireerd door de Kinderboekenweek gaven de leerlingen van
groep 1 en 2 een ‘heksennissig’

optreden
voor
hun ouders en
voor alle andere leerlingen van
de school. Dit optreden gebeurde
in het kader van
het leren jezelf
te
presenteren
en het opdoen
van podiumervaringen. Gedurende het jaar zullen
ook de andere groepen een voorstelling verzorgen. Zodat ze aan
het eind van het schooljaar tijdens de jaarlijkse zomervoorstelling met minder schroom op het
toneel staan. En ze ook in hun
verdere (school)carrière met verve spreekbeurten en presentaties houden.
Nadat vorig jaar een hoogtepunt werd bereikt met het SamenSprong Sinterklaasjournaal,
hadden de meesters en juffen de
moeilijke taak weer iets nieuws
te verzinnen. Ditmaal konden de
kinderen niet alleen genieten
van vlogs die de juffen gemaakt
hebben, maar ook van de door de
leerlingen zelf gemaakte vlogs
rondom het Sinterklaasfeest!

Een traditie in Steenwijk-West en
Zuidveen: op kerstochtend zingend bij ouderen en zieken langs.
De mensen die meegedaan hebben, ervaren dit – hoewel het vaak
koud is –als zeer hartverwarmend.
Op kerstochtend 25 december
om 5.00 start de stoet bij Beth-El.
Na een ronde door de wijken, eindigen we rond 8.00 uur in Zonnekamp met koffie en kerstbrood.

Voor het nieuws en de nieuwtjes

De Kijk op West
ontving
leuk
nieuws van de SamenSprong, waar
weer allerlei activiteiten hadden
plaatsgevonden.
Enkele daarvan
staan in dit artikel. Ook meldt
de school dat ze
in 2018 nieuw
meubilair tegemoet kunnen zien. Daarnaast
wordt door ouders goed gehoor
gegeven aan de oproep om producten voor goede doelen als
de voedselbank beschikbaar te
stellen. Net als het voorgaande
jaar is deze actie weer een groot
succes.

Zingend
langs de
deuren

Facebook is een belangrijk medium voor vrijwel iedere organisatie, club, school en voor vele
bedrijven. Waarom? Omdat de
doelgroep op Facebook zit! Alle
bewoners van Steenwijk-West
plus de organisaties die in de
wijk actief zijn, vormen samen de
doelgroep voor de Facebookpagina Steenwijk-West. Er zijn ruim
325 Facebookgebruikers die de
pagina volgen en ’liken’. Dat lijkt
heel wat, maar dat is 11 procent
van de wijkbewoners, terwijl zo’n
60 procent op Facebook zit (landelijk gemiddelde).

Wie zit erachter?
De Facebookpagina wordt bijgehouden door de wijkkracht, samen met Che Visscher, die in het
bestuur van de wijkvereniging zit
en in de redactie van de Kijk op
West. Dat betekent niet dat ze alle
stukjes die op de Facebookpagina
komen zelf schrijven en de foto’s
zelf maken. Iedereen die op Facebook zit, kan iets op die pagina

delen met wijkgenoten. Net zoals
dat in deze Kijk op West kan.

Voorbeelden
Een paar leuke voorbeelden die
de laatste tijd op Facebook verschenen. Wijkgenoot Dagmar
Heidinga deelde enthousiast haar
ontdekking van vleermuizen in
de nieuwbouw van de Aastraat op
haar eigen tijdlijn. De Facebookredactie zag dat en deelde haar
verhaal ook. Mededelingen van
Mantelzorgnetwerk en van de
gemeente zijn ook gedeeld en
bereikten op die manier ook de
doelgroep. Ook leuk: er was een
sleutelbos gevonden; het bericht

Nieuwe
voorganger
Beth-El
In de vorige wijkkrant heeft u
kunnen lezen dat de Vrije Zendingsgemeente afscheid heeft
genomen van hun voorganger
Hans Dickhof. Zijn opvolgers zijn:
Harry de Raaf als voorganger en
Roelie Stevens-Schipper als pastoraal werker.

erover is maar liefst bijna vijftig
keer gedeeld en zo is de eigenaar
gevonden.

Like!
Volg en like de site! De naam
van de pagina op Facebook luidt:
WijkSteenwijkWest.

Harry de Raaf

Roelie Stevens-Schipper

50%

korting
Lever deze bon in bij het Wijkresto en u eet
gezellig mee voor slechts de helft van de prijs.
LET Op: geldig in januari 2018

Ga erheen en like/volg. Dan zie
je behalve berichtjes ook vaak allerlei foto’s die gemaakt zijn bij
activiteiten in de wijk, zoals Halloween, de voorjaarsmarkt en de
Wijkmoestuin.
En je bent als eerste op de hoogte
van het nieuws en de nieuwtjes.

Als kerk wil Beth-El graag van betekenis zijn voor Steenwijk-West,
de wijk waarin de kerk staat én de
wijk waarin u woont. Ook al is het
kerkgebouw doordeweeks vaak
gesloten, de leden van de kerkgemeente staan ervoor open om
met u in gesprek te gaan over levens-of geloofsvragen of om naar
uw verhaal te luisteren als u hier
behoefte aan heeft. Uiteraard
bent u iedere zondag van harte
welkom bij de kerkdienst. Meer
weten? Kijk op de website vzgbethel.nl.
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Op deze plek in de Kijk op West
leest u in een vervolgverhaal over
leuke anekdotes, interessante feiten en markante personen die
een rol hebben gespeeld bij het
ontstaan van het Rode Dorp in
Steenwijk-West. Deze geschiedenis is opgeschreven door Klaas
Prins. Op woensdagochtend
drinkt hij vaak een kopje koffie in
De Korf, dus als u met hem in gesprek wilt, weet u hem te vinden.

EEN EEUW
RODE DORP
(het ging over Achter de Kaarke…) Ik ben toen de notulenboeken van de woningstichting
Steenwijk na gaan pluizen. Volgens de notulen van de vergadering van december 1916
wordt besloten tot de bouw van
32 woningen. Opvallend was
de vermelding dat bij de opzet
van de begroting als opdracht
werd gegeven dat het uurloon
niet lager mocht zijn dan het in
Steenwijk geldende uurloon. Er
kwamen zes kleine woningen
voor twee personen (ouderen)
voor een huur van 1,50 gulden
per week en voor de andere woningen werd de huur bepaald
op 2 gulden per week.
De animo voor de huizen was
zo groot dat men in 1917 al
besloot om met de architecten
Edinga en Pen te gaan onderhandelen over nog eens vijftig woningen. Er werd ook een
huurreglement opgesteld. Zo
mocht er in de voortuintjes geen
groente worden verbouwd en
mocht men slechts kippen houden in hokken daargesteld door
en onderhouden tot genoegen
van het bestuur. De straatbreedte werd bepaald op 6 tot 5 meter. Voor de voortuintjes was er
zo een ruimte van 2,5 tot 3 meter. De afrastering moest door
de voorzitter, de burgemeester,
geregeld worden. Bijzonder was
dat voor de woningen 94 ledikanten werden besteld (bedsteden?). Voor de grote woningen
was veel belangstelling. Voor
de zes kleinere was dat minder,
daarom mocht jongeling Nathan
Previel hier met zijn vriendin in.
De winkel werd voor zes gulden
per week verhuurd aan J. v.d.
Veen. Namen van de eerste bewoners komen slechts naar voren als er iets ongewoons is. Zo
vroeg ene De Grint om kostwinner te mogen zijn bij mevrouw
H. Italiaander. Dat mocht van het
bestuur.
Van het ministerie kwam een
circulaire dat de gemiddelde
huur niet hoger mocht zijn dan
112,50 gulden per jaar en dat
de jaarinkomsten van de huurders niet boven de 1.150 gulden mochten uitkomen. Naar
aanleiding van deze bepaling
moesten de huren van huizen met een voorkamer met 5
cent verhoogd worden tot 2,80
gulden. De andere huizen deden een huur van 2,25 en 2,50
gulden.
Klaas Prins

Speel@Home
begint
peuteropvang
Speel@Home
Kinderopvang
opent per 1 januari 2018 een
peuterspeelzaal in de Zuidwester. Omdat De Bezige Bijtjes
verhuizen, ontstaat hier ruimte
voor peuteropvang.
De peuteropvang is een goede
voorbereiding op de basisschool
en sluit met de Piramide-methode ook naadloos aan op de kinderopvang. Speel@Home zorgt
voor een stimulerende en inspirerende plek voor kinderen, met
uitdagende programma’s voor
ontwikkelingsgericht werken. Ideaal voor peuters om leeftijdsgenootjes te ontmoeten en daarvan
te leren.

Belangrijk voor kinderen
Salise Bouchhida van Speel@
Home over deze stap: ”Ik ben blij
dat we een peuteropvang kunnen
openen in de Zuidwester. Ik ben
niet de enige die daar gelukkig

mee is, ook de scholen de Wegwijzer en de SamenSprong. Zij
gaven in voorbereidende gesprekken aan dat ze graag zien
dat de doorgaande lijn van baby
via peuter tot kleuter gewaarborgd blijft.”

kijk op west

Ook peuteropvang bij Kindcentrum Willem Alexander
Met ingang van 1 januari 2018 is Stichting Peuterspeelzalen Steenwijkerland integraal overgenomen
door Stichting Accrete, waar Kindcentrum Willem Alexander bij hoort. De meeste leidsters en peuters
zijn bij de overname meegekomen, zodat ze bij elkaar kunnen blijven.
Peuterspeelzaal De Bezige Bijtjes
is half december met de huidige
leidsters en peuters naar Kindcentrum Willem Alexander verhuisd. Alle kinderen van 2 tot 4
jaar zijn daar van harte welkom,
ongeacht naar welke school ze
daarna gaan. Voor de peuteropvang wordt er een stuk nieuwbouw gerealiseerd. Vanaf 14
december zijn de peuters actief
bij de peuteropvang bij Kindcentrum Willem Alexander. De
peuteropvang zal alle schoolweken in de ochtenden open zijn
van 8.30/8.45 uur (inloop) tot
11.45/12.00 uur (uitloop).

Veranderingen:
eenvoudiger
Meer informatie
Speel@Home heeft al inschrijvingen en toezeggingen, maar er
is nog volop ruimte voor nieuwe
peuters. Via de website speelathome.nl vindt u meer informatie
en kunt u uw kind inschrijven.
Ook is het mogelijk een afspraak
te maken voor een rondleiding,
mail daarvoor met info@speelathome.nl.

Per 1 januari 2018 komt het huidige peuterspeelzaalwerk onder
de Wet Kinderopvang te vallen. Dit houdt niet alleen in dat
de regels waaraan het peuterwerk moet voldoen veranderen,
maar ook de manier van bekostiging. Beiden worden gelijk aan
die van de kinderopvang. Het
uurtarief van de peuteropvang
wordt gelijk aan het tarief van de
kinderopvang.

Bezige Bijtjes leveren hun bijdrage aan de wijk door zich te buigen
over hondenpoep.

Wat kost peuteropvang?
De meeste ouders krijgen kinderopvangtoeslag waardoor kinder- en peuteropvang een stuk
betaalbaarder wordt. Hierbij
geldt: hoe lager de inkomsten,
hoe hoger de vergoeding. Ouders krijgen kinderopvangtoeslag wanneer er aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan. Om
direct te weten wat de daadwerkelijke kosten per maand zijn,

kan er een proefberekening op
de website van de school worden
gemaakt.
Ga hiervoor naar:
willemalexander.accrete.nl/
kinderopvang/peuteropvang.
Voor een afspraak of vrijblijvende
informatie kunt u contact opnemen met de school.

Update wijkwerkplaats
De Wijkwerkplaats had een paar
zeer tevreden klanten, zag de redactie van Kijk op West op Facebook en steenwijkwest.nl.
Voor Henk Scheenstra uit de
Acaciastraat werd de computer gerepareerd en aangesloten
op internet. En voor de heer P.
De Lange werd het pad naar zijn
voordeur even opnieuw bestraat.
Dat is een tijdelijke oplossing,
want er is een subsidie aangevraagd bij Lang Zult U Wonen
voor het – professioneel – permanent verwijderen van de drempel
in het paadje. De Wijkwerkplaats
heeft ook bij die subsidieaanvraag geholpen.
Ook helpen bij de Wijkwerkplaats? Op de woensdagmiddag kunnen er nog vrijwilligers
bij. Aanmelden bij de wijkkracht;
zijn gegevens staan op de
achterpagina.

Kerstviering Beth-El
Schijn bedriegt aan de Piet
Heinstraat: er lijkt een poes op
de vensterbank achtergebleven.

Zondag 24 december
Kerstwijdingsdienst

Maandag 25 december
Kerstdienst (1e kerstdag)

19.30 – 20.30 uur
Spreker: Harry de Raaf
Muziek: Fluitekruid,
Herma Ruffolo, Caroline Roth

10.00 – 11.00 uur
Kerstverhaal: Herry van Diermen
Overdenking: Geert Siemons
Muziek: Reflector, zondagsschoolkinderen, Esther en Brenda
Na de dienst: kopje koffie!

Teksten, foto’s? Welkom!

Stukjes voor deze krant
De volgende Kijk op West verschijnt 30 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
12 maart naar kijkopwest@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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Sfeerverslag
Kerstfair 2017

Fijne feestdagen
Na weer een jaar van veel veranderingen in West, maken we even
pas op de plaats. Het gaat in deze krant vaak over het uiterlijk dat
verandert: nieuwe gebouwen, nieuwe huizen, nieuwe bestrating.
Dit is deels bepalend voor de sfeer in de wijk. Een ander deel
wordt bepaald door de identiteit van West. Dat is een bepaalde
geest die altijd aanwezig is, die past bij Steenwijk-West, of het nou
honderd jaar geleden is of nu. Deze wordt overgenomen, opgevangen of doorgegeven. Van oudgedienden aan nieuwe import en van
generatie op generatie; vele wegen leiden naar Steenwijk-West, en
vele harten zijn er altijd aanwezig, waar op de wereld ze zich ook
mogen bevinden.
Die geest gaat wel met z’n tijd mee, en dat komt tot uiting in hoe
goed de bewoners met hun veranderende wijk omgaan. Die wijkgeest bepaalt deels de sfeer in de persoonlijke leefwereld van u
als wijkbewoner. We mogen hopen dat dit ten goede bijdraagt;
daar spannen de instanties zich voor in. De wijkvereniging, De Korf
en de redactie van de Kijk op West wensen u dan ook met recht
een gelukkig en gezond nieuwjaar. En fantastische feestdagen!

(Foto: Luc van Erkelens)

Sandra Delfsma, voorzitter
Vermeerstraat 20
0521 – 52 34 17 / 06 – 50 67 32 88
annesan@ziggo.nl

Jannes Mulder, penningmeester
Paul Krugerstraat 47
0521 – 51 15 75
j.mulder.sr@kpnplanet.nl
Trijntje Doorenspleet, 2e voorzitter
2e penningmeester
Havinkakker 6
0521 – 51 68 54
treintjedoorenspleet@ziggo.nl
Adrie Berkenbosch, secretaris
Vestdijkhof 2
0521 – 51 84 13 / 06 – 42 85 74 18
awberk@ziggo.nl
Che Visscher, informatie/communicatie
Hildo Kropstraat 30
0521 - 85 24 92
chernesto100@hotmail.com
Harm Kruithof, lid
Jacob Catsstraat 16
0521 – 51 24 76
harmendickykruithof@gmail.com
Janny Hermse, lid
Paul Krugerstraat 87
0521 – 51 45 54 / 06 – 40 49 17 91
jhhermse@tele2.nl
Luc Treur, lid/notulist
Meidoornstraat 18
0521 – 51 86 78 / 06 – 51 29 55 75
l.a.treu@ziggo.nl
Harm Holtjer, lid
Bloemstraat 16
0521 – 51 46 32
h.holtjer@hetnet.nl

Wijkkracht Steenwijk-West
Frans ten Veen
06 – 290 60 991
frans@sociaal-makelaar.nl

COLOFON

Contactpersonen
december 2017

Aastraat
Aastraat
Acaciastraat
Acaciaflat
Anjelierstraat
Beetsstraat, N
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
Lijsterbesstraat
Meidoornstraat
Olphenstraat, A. van
Parkstraat
Parkstraat
Potgieterstraat
Rembrandtstraat (oneven)
Rembrandtstraat (even)
Riebeeckstraat, Jan van
Rozenstraat
Ruyterstraat, admiraal de
Speykstraat, van
Steenstraat, Jan (oneven)
Steenstraat, Jan (even)
Stokvisstraat, Willem
Tulpstraat
Verlaat-De Werven-Groot Verlaat
Verlaatseweg
Verlaatseweg
Vermeerstraat
Vestdijkhof
Vondelstraat

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

I. van der Sluis
F. de Lange (bezorging)
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
E.C.J. Visscher
F. de Lange (bezorging)
K. Smink
I. Mulder
C. ten Veen
E.C.J. Visscher
W. Hermse
R. de Klerk
T. Mulder-Kuiper (bezorging)
T. Mulder-Kuiper
E.C.J. Visscher
J. Veenman
C. de Lange (bezorging)
I. Plat
H. Onrust
K. Pijlman
L. Amesz
H. Holtjer
P. Prins
R. van Roozendaal
T. Mulder
I. Alberts
W. Sommer
I. Mulder
H. Kruithof
J. Veenman
C. de Lange (bezorging)
S. Delfsma
P. Damhuis
N. Kamphuis

0521 – 522 612
Aastraat 61
Aastraat 53
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 30
Aastraat 53
Irisstraat 43
N. Beetsstraat 7
Kanaalstraat 17
via
H. Kropstraat 30
Paul Krugerstraat 78
Lijsterbesstraat 10
Meidoornstraat 2
Meidoornstraat 2
H. Kropstraat 30
Parkstraat 2
Aastraat 53
Potgieterstraat 3
Rembrandtstraat 5
Rembrandtstraat 48
Jan van Riebeeckstraat 28
Bloemstraat 16
Piet Heinstraat 22
Van Speykstraat 12
Jan Steenstraat 15
Jan Steenstraat 18
W. Stokvisstraat 37
N. Beetsstraat 7
J. Catsstraat 16
Parkstraat 2
Aastraat 53
Vermeerstraat 20
Vestdijkhof 5
Vondelstraat 21

06 - 83654184
0521 - 854038
0521 - 518774
0521 - 512199
0521 - 570491
0521 - 510154

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

0521 - 514632
0521 - 510154
0521 - 516593
0521 - 512341
0512 - 523417
0521 - 513896
0521 - 852492
0521 - 854038
0521 - 510620
0521 - 510904
0521 - 852492
0521 - 750381
0521 - 853419

0521 - 852492
0521 - 513162
0521 - 854038
0521 - 511014
0521 - 511692
0521 - 854099
0521 – 518985
0521 - 514632
0521 - 513896
0521 - 516102
0521 - 514188
06 - 42616367
0521 - 517754
0521 - 512476
0521 - 513162
0521 - 854038
0521 - 523417
0521 - 570491

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

0521 - 853419

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.

Deze wijkkrant gaat ook in NEE-NEEbrievenbussen; de wijkvereniging vraagt
daarvoor uw begrip.
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