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Alle wijkwerkers
van en in West
In de vorige Kijk op West trof u op
de middenpagina’s een actueel
overzicht van alle professionals
die op de een of andere manier
aan de wijk verbonden zijn. Deze
wijkwerkers zijn er allemaal voor
u; handig dus dat ze allemaal op
een rijtje staan. Nou hoeft u die
Kijk op West niet te bewaren,
want ze staan nu ook op steenwijkwest.nl, onder het kopje Wat
in West. Veranderingen worden
bijgehouden, zodat u altijd de
juiste persoon benadert.
Vele bezoekers van de markt maakten kennis met de heerlijke en gezonde Turkse gerechten. Meer foto’s van de Bloemetjesmarkt staan
op pagina 4 en op steenwijkwest.nl.

Speel veilig
Verkeersles voor kids

Dit jaar was de jaarlijkse markt, Bloemetjesmarkt voor de verandering, wederom een groot succes. Meer dan veertien kramen verkochten
hun waar of voorzagen de bezoekers van belangrijke informatie. En de Kei van de Wijk, de Schouderklop en prijzen voor de Goed Verzorgde
Tuinen werden natuurlijk weer uitgereikt. De kleine traditie werd ook dit jaar weer op poten gezet door de wijkvereniging.
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Kleine Kamp
bloeit op
Kinderen blij
Nieuwe schoolmeubels

Website West
Veel info te bieden

Kees Kist
Kent u verhalen?
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Het moestuintje op de Kleine
Kamp is weer in bedrijf! Twee
vrijwilligers hebben zich gemeld
en hebben de tuin nieuw leven
ingeblazen. Mocht u hen treffen
in de moestuin: ze vertellen u
graag over alles wat er groeit en
bloeit. De opbrengst van de tuin
komt ten goede aan de buurt.
Wilt u wat plukken? Overleg even
met de vrijwilligers; op het bordje naast de ingang vindt u een
telefoonnummer die u daarvoor
kunt bellen.

De opening werd verzorgd door
de contactwethouder van de wijk:
Trijn Jongman-Smit. Zij sprak van
een terugkerend succes. Hierna
konden de bezoekers langs de
kramen struinen. Ze vonden onder andere sieraden, schilderijen,
boeken, houten borden en Turkse
en gerookte hapjes.

De Pluim
De Schouderklop – dit jaar in de
vorm van de Pluim – ging naar
de vrijwilligers van de Wijkwerkplaats. Zij zetten zich, onder

leiding van Barry Bakker, belangeloos in voor wijkbewoners die
een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hierbij gaat het om kleine klussen in en om huis. Goed
bezig mannen!

Goed Verzorgde Tuinen
Acht tuinen vielen in de prijzen
voor de Goed Verzorgde Tuinen.
Jan Steenstraat 40 was, zoals eigenlijk elk jaar, keurig en fleurig.
Daarnaast zijn er op twee adressen waar nieuwe bewoners zijn
komen wonen, hele nette tuinen

aangetroffen; Jan van Riebeeckstraat 100 en P.C. Hooftstraat 45.
Acaciaflat 65 is de originele dit
jaar, namelijk een balkon. De overige winnaars zijn Admiraal de
Ruyterstraat 51 en 25, Vestdijkhof 15 en Verlaatseweg 19. Allen gefeliciteerd en hartelijk dank
voor het opfleuren van de wijk!

Kei van de Wijk: Irene
Mulder
En ‘last’ maar zeker niet ‘least’:
Irene Mulder is de nieuwe Kei
van de Wijk. Ze zet zich al jaren

in voor De Korf en was altijd zeer
actief met de kinderactiviteiten
in de wijk. Ook speelde ze toneel bij de Toneelclub West. Later is ze in het nieuwe bestuur
van De Korf secretaris geworden
en coördineerde ze de vrijwilligersdiensten. Ze is nauw betrokken geweest bij de opbouw van
De Zuidwester en tegenwoordig
werkt ze ook nog altijd twee vaste ochtenden in het wijkactiviteitencentrum, waarbij ze op de
dinsdag een cliënt van De Slinger
begeleidt. Irene, enorm bedankt!

Help: voorzitter
biljartclub m/v
Heel graag komt de biljartclub in
contact met iemand die de taken
van de voorzitter wil overnemen.
Binnen de eigen gelederen is
deze helaas niet te vinden. Dus
een persoon het aardig vindt
om voorzitter te zijn, met of zonder keu, is zeer, zeer welkom.
Mail voor meer informatie Atilla
Major: attilamajor@hotmail.nl.

De Kijk op West biedt informatie
voor alle wijkbewoners. Het is
belangrijk dat iedereen deze informatie krijgt, dat is goed voor
de ontwikkeling van de wijk.
Iedereen die in Steenwijk-West
woont, doet mee aan de sociale

ontwikkeling van de wijk. Daarom vallen alle bewoners onder de
doelgroep van de Kijk op West.
En om die reden doen de contactpersonen deze wijkkrant in álle
brievenbussen, iedereen is als
het ware een geadresseerde.
Heeft u een NEE-NEE-sticker en

wilt u de Kijk op West écht niet lezen, dan vragen wij u vriendelijk
het de bezorger niet kwalijk te nemen dat uw wijkkrant toch in de
bus ligt. U kunt de krant gewoon
bij het oud papier doen.
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Van de
wijkvereniging
Na het verschijnen van de vorige wijkkrant is op de achtergrond
doorgewerkt aan de plannen voor Piet Speyk en Lijsterbesstraat/
Acaciastraat (Bloemenbuurt). Ook is er een begin gemaakt met plannen voor het verbeteren van het ‘groen’ in de Anjelierstraat. In deze
wijkkrant vindt u hierover meer informatie.
De jaarvergadering van de wijkvereniging was dit jaar op maandag
14 mei. Helaas viel het door ons geplande kennismakingsrondje
met het nieuwe college in het water. Op deze zelfde maandagavond
werd namelijk het college officieel geïnstalleerd. Dat kennismaken
houden we dan ook nog tegoed, u hoort wanneer dit gaat plaatsvinden. Bij de vergadering was de opkomst van medebewoners niet
zo hoog, maar we hebben met dit kleine groepje wel mooi plannen
kunnen maken voor de wijk en interessante voorstellen gehoord.
Ook hiervan vindt u een verslag in deze wijkkrant.
Ook heeft de wijkvereniging de Bloemetjesmarkt georganiseerd
(voorheen voorjaarsmarkt), dit jaar eind mei in verband met de meivakantie. Het was een mooie dag met schitterend weer, waarop Irene Mulder als Kei van de Wijk in het zonnetje is gezet en de Pluim
(in plaats van de Schouderklop) is uitgereikt aan de mannen van de
Wijkwerkplaats.
We willen u graag een fijne vakantieperiode wensen, waarin voor
de kinderen van de wijk in de laatste week van de zomervakantie
een speelweek wordt georganiseerd. Dit kan echter alleen doorgaan wanneer er genoeg vrijwilligers zijn.Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met Jolanda Brouwer op telefoonnummer 06 –
558 98 418.
Namens het bestuur,
Sandra Delfsma, voorzitter

De redactie van de Kijk op West ontving de notulen van de laatste jaarvergadering van Wijkvereniging Steenwijk-West. Daar verantwoordt
het bestuur aan de leden wat het het afgelopen jaar heeft gedaan. Een samenvatting.
Na de inleiding van voorzitter
Sandra is er een minuut stilte ter
nagedachtenis van Freek Broers
als iemand van het eerste uur van
de wijkvereniging.
Helaas viel het plan om het nieuwe college te verwelkomen in
duigen. Het was iets te vroeg; op
dezelfde avond werd het nieuwe
college namelijk geïnstalleerd.

Handhaving?
In de notulen van de vergadering van 2017 viel het op dat de
politie nooit op de goede plaats
en tijd aanwezig was op het momenten dat er te hard of in de
verkeerde rijrichting werd gereden of fout werd geparkeerd. Het
bestuur gaat daarover in gesprek
met de wijkagent en eventueel
met Toezicht en Handhaving van
de gemeente.

Contactpersonen
betrekken

Zomerspeelweek
Laatste week van de zomervakantie
(meer informatie volgt)

Twee nieuwe
gezichten bij
Woonconcept
Bij Woonconcept zijn er twee
nieuwe projectleiders voor de
projecten in Steenwijk-West.
Voor Piet Speyk is Fokke de Vries
in mei begonnen. Hij is een ervaren projectleider en heeft veel
voor andere corporaties gewerkt.
Dus alle vertrouwen dat hij dit

Notulen
jaarvergadering 2018

project voortvarend aanpakt.
Voor de Bloemenbuurt start Robert Geerding per 1 september
2018. Tot die tijd is Fokje Siderius
aanspreekpunt voor de Bloemenbuurt. Zij werkt bij als assetmanager in Steenwijk.

De
aanwezige
wijkbewoners
(naast het bestuur slechts vier),
vonden het jammer dat er zo weinig belangstelling was; er worden
tenslotte belangrijke zaken besproken die iedereen in de wijk
aangaat. Het idee werd geopperd
om de contactpersonenvergadering weer nieuw leven in te blazen.

Woonconcept luistert niet
Ook was men van mening dat
Woonconcept niet luistert naar de
bewoners. Dit komt mogelijk ook
door de vele personele wisselingen daar. De begeleiding van met
name nieuwe bewoners uit andere landen laat ook te wensen over.
Een idee is om de nieuwe bewoners als wijkvereniging zelf (zoals
in het verleden ook gebeurde) te

informeren over de gang van zaken in de wijk.

Nieuw bestuurslid
Helaas is afgelopen jaar Luc Treur
(notulist) overleden. Daardoor
is er ruimte voor een nieuw bestuurslid. Stephan Lambeck heeft
zich daarvoor aangemeld en is,
met toestemming van het bestuur,
gekozen als nieuw bestuurslid. Veder zijn er geen wijzigingen. Wel
klinkt er een oproep voor verjonging; door de komst van Stephan
(40) daalt de gemiddelde leeftijd,
leeftijdsgenoten zijn welkom!

Bestemming koppengeld
Altijd een interessant onderdeel
van de vergadering: de bestem-

Stephan Lambeck
nieuw bestuurslid

ming van het koppengeld. Er komt
een aantal ideeën op tafel.
Het speeltuintje tussen de Piet
Heinstraat en de Admiraal de
Ruiterstraat zal een deel ontvangen. Ook is er de wens voor
een bankje tegenover het kunstwerk in de Tulpstraat. Daarnaast
is Bloemenbuurt geschikt voor
een bijdrage. Vervolgens wordt
geopperd om de hele buurt te
verfraaien door bijvoorbeeld
bloembakken aan de lantaarnpalen te hangen. En een bijdrage voor de bloemetjesmarkt is
welkom. Mooie ideeën; er zal
met Chris Teurlinckx en Henk
Kloosterman van de gemeente
overlegd worden wat er mogelijk is.

Rondvraag:
verkeersdrempel
Bij de rondvraag wordt een probleem gesignaleerd en meteen
de oplossing geopperd. Doordat
er te snel wordt gereden tussen
de verkeersdrempel ter hoogte
van Verlaatseweg 90 en de Jan
van Riebeeckstraat, wordt er gevraagd om hier nog een verkeersdrempel te plaatsen.
Tenslotte nodigt de voorzitter alle
aanwezigen uit voor een drankje
in De Korf, en ze spreekt daarbij
de hoop uit dat het volgend jaar
dringen wordt aan de bar.

Werk in uitvoering

Er is een nieuw bestuurslid bij
Wijkvereniging Steenwijk-West:
Stephan Lambeck. Hij stelt zich
graag aan u voor.
Aangenaam, Stephan Lambeck is
mijn naam. Ik ben 40 jaar en vader
van een dochter van 5. Geboren en
getogen in Steenwijk-West. Momenteel tijdelijk woonachtig op De
Pol na mijn scheiding, maar ik wil
graag weer terug naar ‘mijn wijkje’.
Ik heb tenslotte 36 jaar in Steenwijk-West gewoond en wil hier in
de toekomst graag nog jaren aan
toevoegen.

Fokke de Vries en Fokje Siderius

De wijkvereniging wil graag dat de politie handhaaft, onder andere bij foutparkeren

Voorheen heb ik als ambulant jongerenwerker in Steenwijkerland
gewerkt, momenteel werk ik voor
’s Heeren Loo in Ermelo met mensen met zeer moeilijk verstaanbaar
gedrag.
Ik ben opgevoed met ‘wie ziet is

Stephan Lambeck
verantwoordelijk’, vandaar dat ik
me wil inzetten voor een fijne, sociale en leefbare wijk. Vanwege mijn
achtergrond zou ik me ook graag
inzetten voor de jeugd. Het lijkt me
tof om mooie dingen met elkaar
voor onze wijk te gaan bereiken.

Hoveniersbedrijf Martijn Kok in opdracht van Woonconcept druk
bezig met de afscheiding tussen de tuinen in de Bloemstraat en de
Tulpstraat.
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Niet heien maar schroeven: minder overlast

Piet Speyk:
er gebeurt wel degelijk wat
Het terrein tussen de Vondelstraat, de Van Speykstraat en de Piet Heinstraat ligt al een tijdje braak. Het onkruid mag hier en daar prachtig
bloeien; de buurt had eigenlijk graafmachines en bouwketen verwacht. Zo ver is het nog niet, maar er is wel het een en ander gebeurd. Inmiddels is de omgevingsvergunning ingediend en is het bestemmingsplan als het goed is op 26 juni 2018 onherroepelijk geworden. Op die
datum lag deze Kijk op West al bij de drukker.
Op het bouwterrein zijn sonderingen uitgevoerd. Hierbij wordt
vanuit een vrachtwagen met
rupsbanden met een dunne lange pin diep de grond ingegaan
om te kijken hoe sterk de grond
is. Hiermee wordt bepaald hoe
lang de funderingspalen van de
woningen moeten zijn. De resultaten uit dit onderzoek vielen tegen; maar tegelijkertijd bleek dat
het maar goed is dat deze sondering werd gedaan. Er moeten namelijk langere palen in de grond
dan van tevoren werd verwacht.
De aannemer heeft het funderingsplan hierop aangepast en
heeft daarnaast besloten om de
funderingspalen te gaan ‘schroeven’ in plaats van in te heien. Bij
schroeven worden de funderingspalen niet de grond in geslagen
maar wordt gebruik gemaakt van
een vooraf geboorde diepe schacht waarin het beton voor de paal
wordt gestort. Het grote voordeel
van deze methode is dat het veel
minder geluidoverlast veroorzaakt en er nauwelijks trillingen
bij ontstaan.

All electric
In de vorige Kijk op West stond
dat de woningen zeer energiezuinig gaan worden en dat de
aannemer dit nog verder moest
uitwerken. Helaas heeft dit wat
langer geduurd dan verwacht,
maar inmiddels heeft de aannemer een uitgewerkt plan aan
Woonconcept voorgelegd. Dit
plan wordt eerst nog een keer
goed gecontroleerd en nagere-

Een wijk vol
vrijwilligers
In West is het nooit saai, daar ben ik na vier jaar wel achter. We zijn
constant bezig met projecten waarbij bewoners betrokken worden en er zijn altijd bewoners die ergens hulp bij kunnen gebruiken. Een mooie wijk, waar we met zijn allen best trots op mogen
zijn.
Zeker twee jaar lang kon ik mensen die hulp nodig hadden bij het
structureren van hun financiën aanmelden bij Peter. Een geweldige vrijwilliger die op een betrokken manier meerdere mensen in
West vooruit geholpen heeft. Peter heeft een andere baan en van
zijn inzet als vrijwilliger moet ik afscheid nemen. Zo gaat het vaak,
je bent altijd op zoek naar mensen die vrijwillig iets willen doen
voor de wijk, maar er komt ook een tijd dat mensen ‘verder’ gaan.
Ik wil een lans breken voor al die vrijwilligers die in de wijk werken. Denk eens aan De Korf, volledig gedraaid door vrijwilligers.
Of de thuishulp van de Wijkwerkplaats: vrijwilligers. De moestuinen, de projecten waarbij we bewoners betrekken, de wijkvereniging, op de scholen, gaat u maar door… allemaal vrijwilligers!
Geweldig om te zien dat ‘samen leven’ en de inzet van al deze per-

kend. In de volgende Kijk op West
belooft Woonconcept een uitgebreide toelichting hierop.

Aansluiting openbaar
gebied
Omdat de trottoirs en wegen
rond het bouwplan flink aflopen,
is de afgelopen periode in overleg met gemeente en aannemer
verder invulling gegeven aan de
terreininrichting en de toekomstige aansluitingen op het openbare gebied. Het gaat hierbij onder
andere om het bepalen van de
hoogtes en het verloop van de
achterpaden, de vloerhoogtes
van de nieuwe woningen en bijvoorbeeld ook de afvoer van regenwater. Ook is nu bekend dat
het huidige voetpad aan de Vondelstraat komt te vervallen en dat
het nieuwe voetpad achter de
nieuwe bomenrij komt te liggen.

Omgevingsvergunning en
bestemmingsplan
Als je nieuwe woningen wilt gaan
bouwen moet je voldoen aan
het bestemmingsplan en heb je
een omgevingsvergunning nodig. Het bestemmingsplan heeft
vertraging opgelopen en wordt
nu – naar verwachting – op 26
juni 2018 onherroepelijk (de Kijk
op West lag op 26 juni al bij de
drukker, red.). Tot die tijd konden bezwaarmakers nog beroep
aantekenen bij de Raad van State. Nadat het bestemmingsplan
onherroepelijk is, kan pas een
omgevingsvergunning
worden
afgegeven.

Water, gas, elektriciteit,
riool

Leidingen voor water, gas (indien nodig), riool, elektriciteit en
straatverlichting moeten worden
verlegd en/of vernieuwd. Dit gaat
gebeuren in de eerste weken van
juli. In de Van Speykstraat staat
op dit moment de straatverlichting aan de even zijde. Vanwege het verhoogd parkeren en om
mogelijke aanrijschades te voorkomen, wordt de verlichting in de
nieuwe situatie verplaatst naar de
andere kant van de straat.
Het is op dit moment nog moeilijk in te schatten wanneer de
bouw definitief kan starten, maar
Woonconcept houdt u via de Kijk
op West en andere kanalen op de
hoogte!

De
nutsvoorzieningen
moeten worden aangepast voordat
de bouw van de huizen begint.

Onderzoeken in
Bloemenbuurt bijna klaar
In de Bloemenbuurt moest van alles worden onderzocht voordat er
verder gegaan kan worden met de
plannen. Zo is bekeken hoe het
verkeer beter geleid kan worden,
of de natuur – zwaluwen, mussen,

Van de
wijkkracht

vleermuizen en dergelijke – niet
gehinderd wordt en of er archeologische grondschatten aanwezig
zijn.
Om de nieuwe woningen te
kunnen bouwen in de Bloemenbuurt is er een nieuw bestemmingsplan nodig. Voor het
nieuwe bestemmingsplan moet
volgens de wet onderzocht worden of er ook archeologische
schatten in de bodem zitten.
Het onderzoek is in mei uitgevoerd en over de resultaten kan
Woonconcept kort zijn: niks gevonden. Dit betekent dat Woonconcept hier tijdens de bouw
geen aanvullende maatregelen
voor hoeft te nemen.

Flora en fauna

Van het flora- en faunaonderzoek
verwacht Woonconcept halverwege juli de resultaten. Dan is
bekend of er bijvoorbeeld vleermuizen, zwaluwen en mussen bij
de woningen zijn en kan de aannemer hiervoor een plan maken
hoe ermee om te gaan.

Verkeersontsluiting
Tijdens de brainstormsessies voor
het stedenbouwkundige plan
werd door de betrokken partijen
duidelijk aangegeven dat er veel
behoefte was om het verkeerskundige plan beter te onderzoeken. De gemeente heeft dit
adequaat opgepakt. De verkeers-

stromen worden onderzocht en
de gemeente is met de RSG in gesprek om te onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn. Eén van de
onderdelen die onderzocht wordt
is een alternatieve ontsluiting
vanaf de Vendelweg.

sonen zó veel mogelijk maakt. En zoals u allemaal weet, vrijwilligers kunnen we altijd gebruiken… ik zoek nog iemand die mensen
wil helpen hun financiën te structureren :-).
Frans ten Veen, wijkkracht

Buitenspeeldag
verloopt zeer veilig
De buitenspeeldag op 13 juni bij
De Korf stond in het teken van
verkeersveiligheid. Veilig Verkeer
Nederland, afdeling Steenwijkerland, liet kinderen diverse testjes en proefjes doen. Zo konden
kinderen hun reactievermogen
testen, konden ze een parcours
rijden en meten hoe snel auto’s

door de Gasthuislaan reden. Firma Hellinga was aanwezig met
een joekel van een vrachtwagen;
kinderen konden zelf zien hoe de
dode hoek van zo’n vrachtwagen
werkt. Met een opkomst van tachtig kinderen was de dag een groot
succes.
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Lina van Veen, coördinator Kernen en Wijken:

“Dit is mijn
kijk op West”

Een ontroerde Irene Mulder
ontvangt de Kei van de Wijk
van de wethouder.

Hier bemant Kor van der Velde de stand op de Bloemetjesmarkt. Kor is de collega van Lina met dezelfde taken.

Bloemetjesmarkt

Ik ben alweer negen maanden coördinator kernen en wijken bij de
gemeente Steenwijkerland. De tijd
is voorbij gevlogen. Mijn kijk op
West in deze Kijk op West? Oké: het
is een bruisende wijk met een actieve wijkvereniging. Er gebeurt veel
in West. Er is een prachtig wijkcentrum: De Korf, geheel bemand door
vrijwilligers! Hier vindt veel van het
sociale leven plaats. Er is een vernieuwde Wijkwerkplaats, een plek
waar wijkbewoners met een (hulp)
vraag terecht kunnen. Ook weer
een prachtig initiatief waarbij veel
vrijwilligers betrokken zijn. Zomaar
twee initiatieven die laten zien hoe
betrokken de wijkbewoners zijn.
Een leuke buurt maak je samen!
Inwoners en professionele partijen. De uitvoering van de Wijkvisie

Steenwijk-West 2025 is hier een
mooi voorbeeld van. Wijkbewoners, Woonconcept en de gemeente bundelen de krachten, want
samen sta je sterk.
Ook de grote hoeveelheid aan
activiteiten in de wijk is indrukwekkend! De Buitenspeeldag, de
Kindervakantiespelen,
Huttendorp… zomaar een greep uit het
‘assortiment’, voor elk wat wils.
Sommige van deze activiteiten zijn
inmiddels traditie. Ze horen bij de
wijk. Neem nu de Bloemetjesmarkt:
een van de hoogtepunten van het
jaar. Een gezellig uitje, maar vooral
ook een plek waar mensen elkaar
ontmoeten. Dat laatste is heel belangrijk! Daar waar mensen elkaar ontmoeten, ontstaan vaak de
mooiste ideeën.

Dit jaar stonden wij met een kraam
op de voorjaarsmarkt. Het was
de eerste keer voor de gemeente,
maar het is ons goed bevallen. Het
is een laagdrempelige manier om
met inwoners in contact te komen.
Er ontstonden mooie gesprekken
over allerlei onderwerpen. Over de
geschiedenis van de wijk, de leefbaarheid van de wijk, ideeën van
buurtbewoners en nog veel meer.
De gemeente vindt het belangrijk
dat ideeën van inwoners tot bloei
komen. Dus heeft u een idee? Laat
het mij weten, want ik ga graag met
u in gesprek en denk graag mee.
Lina van Veen
Coördinator Kernen en Wijken
lina.van.veen@steenwijkerland.nl

Speel@Home & popcorn
De mannen van de Wijkwerkplaats
nemen de Pluim in ontvangst.

De kinderen van Speel@
Home
Kinderopvang
hebben voor de Bloemetjesmarkt druk geknutseld en gebakken.
De spulletjes en cakejes
stonden in het kraampje
naast een popcornmachine, die populair was;
de heerlijke geur trok
veel kinderen! Het was
een gezellige en mooie
ochtend.
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Anjelierstraat:
kán beter, wórdt beter
Twintig bewoners hebben in april na een oproep in deze krant een avond bij elkaar gezeten om hun mening te geven over, en plannen te maken voor, het herinrichten van de Anjelierstraat. Bewoners van die straat en de Bloemstraat waren hiervoor uitgenodigd door de gemeente.
Zowel de wijkvereniging als de
gemeente vonden dat de straat
wel wat minder saai en ‘stenig’
ingericht zou mogen worden. Dat
was de aanleiding om bewoners
naar hun mening te vragen. Op de
brainstormavond onder leiding
van Chris Teurlinckx, regisseur
groen en spelen van de gemeente, kwamen drie onderwerpen
aan bod: verkeer & parkeren, spelen & ontmoeten en inrichting
& groen. Samen met de bewoners is een eerste schetsontwerp
gemaakt.

In detail
Een gedetailleerd verslag van de
avond is gemaakt door wijkkracht
Frans ten Veen. Dit heeft hij gedeeld met de bewoners. Heeft u
dit niet ontvangen, dan kunt u bij

hem terecht. In dit verslag staan
nog opmerkingen over de route
naar het politiebureau, overlast
door rokende RSG’ers, verlichting
enzovoort.

Steenwijk-West is een prachtige wijk met veel trotse hondenbezitters. Maar hondenpoep vindt niemand
leuk. Vieze schoenzolen, kinderen moeten oppassen met spelen en een onsmakelijk gezicht tijdens de
dagelijkse wandeling. Daarom hieronder de spelregels voor hondenbezitters.

Opruimplicht
Binnen de bebouwde kom moeten hondenbezitters zelf de poep
van hun hond opruimen. Uitzonderingen hierop zijn de honden-

Verboden gebieden
Alle kinderspeelplekken, zandbakken en trapveldjes zijn verboden voor honden.

Opvoeden

Aanlijnplicht
Binnen de bebouwde kom en
buiten de hondenlosloopterreinen moet u uw hond aangelijnd
houden. Niet alleen als u uw
hond lopend uitlaat, maar ook
als de hond naast de fiets loopt.
Buiten de bebouwde kom mag
uw hond loslopen (wel op eigen
risico) en mag de poep blijven
liggen.

sche problemen. Er is ambulante
begeleiding: cliënten wonen dan
zelfstandig en ontvangen begeleiding thuis. In Steenwijk-West
wonen cliënten in enkele woningen van RIBW en worden ze daarbij begeleid. In het pand aan de
Paul Krugerstraat vinden gezamenlijke activiteiten en besprekingen plaats.

De bezoekers hadden veel interesse voor wat er bij RIBW speelt;
er werden dan ook veel vragen
gesteld. Ook waren er bezoekers
bij die graag in de zorg wilden
werken en zo een waardevol inkijkje kregen.

In de Kornputkazerne wonen
cliënten beschermd en krijgen ze 24-uurs begeleiding. Cliënten kunnen professionele
ondersteuning krijgen op verschillende gebieden zoals wonen, werken, opleiding, psychisch
welbevinden, relaties, financiën,
huishouden enzovoort. RIBW is
verantwoordelijk.

RIBW (Regionale Instelling voor
Beschermd Wonen) biedt begeleiding aan cliënten met psychi-

Hondenpoep:
de spelregels
Hondenpoep staat nog steeds
in de top drie van ergernissen.
De wijkvereniging wil graag dat
de openbare ruimte voor iedereen leefbaar en schoon blijft. Er
zijn spelregels opgesteld door
de gemeente Steenwijkerland
waarmee elke hondenbezitter
rekening moet houden. Deze wil
de wijkvereniging graag bij u onder de aandacht brengen.

Net na de deadline van de vorige Kijk op West, was er in het
kader van de Week van de Zorg
een open dag van RIBW. Op 14
maart kwamen enkele tientallen mensen een kijkje nemen in
het gebouw aan de Paul Krugerstraat. Er was een schilderactiviteit georganiseerd en bezoekers
werden welkom geheten met
lekkere hapjes bij de koffie.

Ambulant in West

Grote lijnen
In het uiteindelijke ontwerp
kreeg het plein, centraal in de
straat, een meer uitgesproken
karakter. Ook is er de wens het
groen kleuriger aan te pakken.
Een ander idee is het plaatsen
van plantenbakken voor de portieken van de hoogbouwwoningen. Zo creëer je wat meer
gezelligheid rondom de ingangen. Tot slot is er de wens uitgesproken de entree van de buurt
een beter aanzien te geven. De
straat is vrij smal, er zou ruimte gevonden kunnen worden bij
de voortuinen van de woningen aan de linkerkant. Dat kan
zo maar niet; daarover moet natuurlijk overlegd worden met die
bewoners.

Open dag
RIBW succesvol

losloopterreinen. In/bij West zijn
dit de groenstrook vanaf het bruggetje bij de A. van Olphenstraat
ten zuiden van het fietspad door
het Broekslagenbos en het pad
langs de rioolzuivering vanaf de
Parkstraat naar het Balkengat.

Het is fijn als uw hond goed naar
u luistert. Dat is prettig voor
uw hond, voor u en voor anderen. Maar niet elke hond heeft
evenveel oor voor zijn baasje.
Weet dan dat er in Steenwijkerland een hondenschool is en er
verenigingen zijn. Zij kunnen u
helpen, bijvoorbeeld met gehoorzaamheidstrainingen of opvoedcursussen voor uw hond. Niet
alleen handig maar vaak ook nog
gezellig.

Ondersteuning

Voortgang
Met de uitkomsten gaat Chris
Teurlinckx aan de slag. Een uitgewerkt plan gaat hij in een nieuwe
bijeenkomst met de bewoners
bespreken.

Nieuwe activiteit in
nieuwe Wijkwerkplaats
Zoals u allemaal gezien heeft, is de Wijkwerkplaats grondig opgeknapt. De feestelijke opening op 12
april trok veel belangstellenden naar de verbouwde Wijkwerkplaats. Het pand is geïsoleerd, van nieuwe verwarming voorzien en volledig nieuw ingericht. Bovendien is er met een bijdrage van de IGSD ook
nieuw gereedschap aangeschaft.
Inmiddels zijn we bijna drie
maanden verder en weten velen
uit de wijk de Wijkwerkplaats aan
de Paul Krugerstraat nog steeds
te vinden. Een nieuwe activiteit
is het opknappen en repareren
van huishoudelijke apparaten.
Deze worden via de websitewww.
werkplaatswest.nl te koop aangeboden. Ook opgeknapte fietsen
worden daar binnenkort verkocht,
voor een habbekrats. Daarnaast
kunt u nog steeds bij de mensen
van de Wijkwerkplaats terecht
voor kleine klusjes in en om huis.

Pluim, bon en taart
Tijdens de Bloemetjesmarkt ontvingen de mensen van de Wijkwerkplaats een welverdiende
Pluim van de wijkvereniging. Bij
de Pluim hoorde een VVV-bon en
een taart; de laatste is tijdens een
koffiepauze bij de Wijkwerkplaats
afgeleverd. De taart werd meteen
enthousiast aangesneden en
opgepeuzeld.
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doen mee
Ander meubilair leidt tot Peuters
in
kleutergroep
andere manier van werken
Na de meivakantie is de SamenSprong gestart met een totaal nieuw interieur in frisse kleuren. Een mooie eigentijdse look van kleuterklas
tot bovenbouw. Dat betekent voor de leerkrachten en leerlingen een andere manier van werken. De eerste ervaringen zijn zeer positief.
In de praktijk betekent dit geen lokalen die overvol staan met stoelen en tafels, maar meer rust en ruimte. Dat is zeker bevorderlijk voor
het leerklimaat.
Waar voorheen de kinderen ieder
een eigen tafel en stoel hadden
en naar de instructietafel kwamen
voor uitleg, hebben de instructietafels nu plaatsgemaakt voor halfronde kringopstellingen. De vaste
werkplekken zijn vervangen door
flexibele, zodat kinderen de keuze hebben tussen alleen werken
of samenwerken op de momenten dat ze geen instructie hebben.
Dit sluit goed aan bij het VIPZ
(vakdocent, instructie, planmatig,
zelfstandig)
onderwijssysteem,
waarbij kinderen instructies krijgen van vakleerkrachten en zelf
deels verantwoordelijk zijn voor
het plannen.

Ook de hal van de SamenSprong
heeft een behoorlijke facelift
ondergaan. Er staan twee statafels waaraan de grotere kinderen staand en de kleinere op een
hoge kruk kunnen werken. Dit
vanuit het oogpunt dat het niet
goed is voor kinderen om de hele
dag op een traditionele stoel te
zitten. Ook is er een coupébank
(‘treinbank’) waar kinderen met
elkaar kunnen zitten lezen en
werken. De nieuwe bibliotheek in
de hal nodigt met zijn mooie kasten met bijbehorende kussens uit
tot lezen.

Een nieuwe traditie op de SamenSprong: peuters die eventjes
snuffelen aan ‘de grote school’.
Met een klein groepje – dat elkaar al kent van de peuteropvang
– spelen ze op een ochtend anderhalf uur mee in groep 1. Zo
kunnen ze een beetje wennen
aan wat hen te wachten staat: de
kleuterklas. Er zijn al een aantal
peuterochtenden geweest; binnenkort is de laatste voor de zomervakantie: op 6 juli.

De pappa’s of mamma’s mogen
mee op de peuterochtend

Burendag
bij Beth-El

Barbecue? Gezellig!
Maar doe het veilig.
Heerlijk: bij mooi weer met z’n
allen in de tuin of bij de tent of
caravan barbecueën. Maar wat
doe je als de brandende barbecue omvalt of er een grote vlam
ontstaat? Bij mooi weer moet de
brandweer – en helaas ook vaak
de ambulance – steevast uitrukken voor ongevallen. Lees voordat je aan de slag gaat deze tips
van de brandweer over veilig
barbecueën.

Hoe maak je veilig een
barbecue aan?
• Gebruik houtskool of briketten als brandstof. Briketten zijn
veiliger omdat ze geen vonken
veroorzaken. Bovendien branden ze langer en gelijkmatiger.
• Maak je barbecue aan met aanmaakblokjes of aanmaakvloeistof. Gebruik nooit benzine,
petroleum of spiritus.
• Neem de tijd. Reken op minstens een halfuur. Zodra de ko-

len gloeien en dus niet meer
vlammen, kan het vlees erop.
• Blaas niet in het vuur, maar gebruik een blaasbalg of waaier.
• Overvallen door een onweersbui? Barbecue nooit in huis!
Gloeiend houtskool geeft namelijk veel koolmonoxide
af. Je loopt dan het risico op
koolmonoxidevergiftiging.

Algemene tips
• Plaats de barbecue op een
vlakke ondergrond en niet
langs een looproute.
• Scherm de barbecue af met
een windscherm of kies een
windvrije plek.
• Houd rekening met de windrichting in verband met overwaaien van vonken.
• Pas op met licht ontvlambare kleding in de buurt van de
barbecue.
• Houd altijd een brandblusser
of emmer schoon water bij de

hand.
• Snel doven? Dek een nog brandende of smeulende barbecue
na gebruik af met zand.
• Loop nooit met een brandende
barbecue.

Soorten barbecues

op gaatjes en de datum op de
gasfles. Zet de gasfles rechtop en
steek de barbecue aan op het moment dat je het gas opendraait.
Elektrische barbecue: pas op
met regen: kortsluiting! En check
op roest en slijtage, ook dan kan
kortsluiting ontstaan.

Gasbarbecue: check de gasslang

Uit
een
oude
doos
Uitgave van de
Stichting Clubhuis
Steenwijk en Omgeving,
1967

Zaterdag 22 september 2018 is
het weer de landelijke Burendag,
georganiseerd door Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Ter gelegenheid van deze dag nodigt de
Vrije Zendingsgemeente aan de
Gasthuislaan hun buren uit om
gezellig in hun kerk en bijzaal een
kopje koffie te komen drinken.
Het monumentale kerkje staat al
meer dan honderd jaar in Steenwijk-West. De Burendag is een
leuke gelegenheid om dit prachtige gebouw eens van binnen
te bekijken. Iedereen uit Steenwijk-West – en daarbuiten – is
van harte welkom. Ook voor de
kinderen is het leuk om te komen; er zal in ieder geval een
springkussen zijn, maar ook allerlei andere activiteiten. De kerk

en bijzaal zijn open vanaf 10 uur
en alle activiteiten duren tot 2
uur ‘s middags.

Speciale dienst
De dag erna, zondag 23 september, is er een speciale kerkdienst.
Deze dienst staat in het teken van
het nieuwe seizoen. De verenigingen starten deze zondag weer na
een tijd van vakantie. Het wordt
een ontspannen dienst met muziek; een dienst voor jong en oud.
Niet een traditionele kerkdienst,
maar een dienst die bol staat van
samenzijn en gezelligheid, met
voorganger Harry de Raaf. Ook na
deze dienst is er gelegenheid om
koffie te drinken. Iedereen is welkom, ook als u geen kerkganger
bent of normaal naar een andere
kerk gaat.

Teksten, foto’s? Welkom!

Stukjes voor deze krant
De volgende Kijk op West verschijnt 12 oktober. Wilt u ook
wat schrijven, of heeft u een idee waarover een stukje in
de krant moet, of heeft u een foto? Mail dan voor
24 september 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.
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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. Via zijn mailadres hieronder kunt u reageren als u dat
wenst.

EEN EEUW
RODE DORP
(…) Het bestuur zag dat wel zitten, maar de inspectie voor de
Volksgezondheid

keurde

het

plan af. Deze adviseerde een architect ‘van buiten’ aan te trekken. Dat werd Willem Karel De
Wijs uit Enschede. In Almelo
had hij een mooie tuinstad gebouwd. En zoiets kwam er nu
ook in Steenwijk, Licht, lucht en
ruimte, een eigen winkel, leuke
poortjes en een gezellig plein,
wat wil je meer? Wat bijzonder
was, dat er in 76 huizen elektriciteit werd aangelegd. Dekker
en Rotteveel uit Meppel klaarden die klus. De huur van deze
huizen à 4 en 4,50 gulden was
dan ook flink hoger dan die uit

Broekslagenbos wordt weer op en top

Wijkbewoner levert
input voor beheer
In de vorige editie van wijkkrant
stond een stukje over de plannen
voor onderhoud aan het Broekslagenbos. Inmiddels is er een
proef uitgevoerd met een machine die de bovenlaag van de
paden losmaakt en het onkruid
verwijdert. De gemeente is tevreden over de resultaten en heeft
kortgeleden alle half-verharde
paden in het Broekslagenbos met
deze machine behandeld. Daarna
zijn/worden de paden waar nodig
aangevuld met nieuwe schelpen
of Schots graniet. Schots graniet
is een soort steengruis dat de gemeente op alle halfverharde paden toepast.

Er komt een plan

een wijkbewoner een uitgebreide rapportage ontvangen. In dit
rapport worden de planten en
dieren die leven in het Broekslagenbos beschreven en wordt er
aangegeven welke maatregelen
de gemeente kan nemen om de
natuurwaarde van het Broekslagenbos te vergroten. Chris Teurlinckx van de gemeente: “Wij zijn
erg blij met deze waardevolle inbreng en gaan de aangereikte tips
en adviezen nu vertalen in een
plankaart en een beheerplan voor
de komende jaren. Zodra de kaart
en het beheerplan gereed zijn,
plannen we een avond in De Korf
om dit met alle belangstellenden
door te nemen en waar nodig aan
te vullen of te wijzigen.”

Op de oproep om ideeën voor de
inrichting en het beheer van het
Broekslagenbos, hebben we van

de eerste drie complexen.
Je zou denken dat men dan ook
de andere complexen snel van
elektriciteit zou voorzien, maar
dat zag het bestuur nog niet zitten. Op een verzoek van bewoners van de Bloemstraat hiertoe,
wordt in 1925 afwijzend beschikt. Het bestuur motiveerde
de afwijzing met: a) niet iedereen zal bereid zijn door huurverhoging bij te dragen aan de
rentabiliteit van het benodigde
kapitaal, en b) niet iedereen zal
het door de gemeente bepaalde
minimumverbruik van elektriciteit garanderen. Men verwacht-

Ondertussen://inter.net

Vroeger praatten huisvrouwen elkaar bij als ze in de achtertuintjes hun was ophingen, niet gehinderd door hoge schuttingen en hagen. Als manlief ’s avonds na een lange dag
werken thuiskwam, werd hij geïnformeerd over de laatste gebeurtenissen, en roddels natuurlijk! Nu is er naast mondeling contact op straat, langs het schoolplein, in de kerk en
moskee en in De Korf: Facebook, Twitter, internet en deze bijna ouderwetse maar nog steeds goed gelezen papieren krant.
Over de manier waarop West
zich op Twitter en Facebook profileert, heeft eerder een stukje in deze Kijk op West gestaan.
Dit artikel gaat over www.steenwijkwest.nl; oftewel: de website
van Steenwijk-West.

te een strop en wilde wachten
op betere tijden. Die kwamen er
niet; integendeel.
Toch was er wat betreft de elektrificatie een lichtpuntje. In
1926 werd straatverlichting geëlektrificeerd. De gaslantaarns
en lantaarnopstekers werden
historie. Dat maakte wel dat
het voor bewoners dichtbij een
lantaarnpaal mogelijk werd om
tegen een betaalbare prijs ook
elektra in huis te nemen. Uit de

De website steenwijkwest.nl
wordt bijgehouden door met
name de wijkkracht Frans ten
Veen en bestuurslid van de wijkvereniging Che Visscher. Zij zijn
er verantwoordelijk voor dat de
informatie up-to-date is en blijft.
Natuurlijk is bijvoorbeeld De Korf
verantwoordelijk voor het deel
dat de informatie daarover laat
zien. Het is de bedoeling dat iedereen in de wijk eenvoudig alle
nodige informatie over West via
deze site kan vinden.

financiële stukken bleek mij dat

Home

enkelingen zoals R. Ebeling, G.J.

Via de homepage kun je via vijf
plaatjes naar de belangrijkste
hoofdstukken:

Bruineberg, H. Houwer, H. Greveling, P.H. Modderman en G.

onderaan alle berichtjes die met
De Korf te maken hebben.

Wie en wat? Wijkwerkers!
Onder de knop ‘Wie en wat in
West’ vindt u de wijkwerkers:
alle professionals die in Steenwijk-West actief zijn. Inclusief foto’s, taken en contactgegevens.
Zo hoeft u nooit zomaar een instantie te bellen, maar kunt u
gericht en persoonlijk iemand
benaderen. In de vorige Kijk op
West prijkten alle wijkwerkers op
de middenpagina’s. Ook over de
Zuidwester en de organisaties die
daar actief zijn, staat hier de nodige informatie.

Kuper voor eigen rekening elektriciteit kregen.

De Korf > Wijkresto

Klaas Prins,
kuikenprins@hetnet.nl
[Aanvulling van de redactie:]
Klaas Prins is in beeld in een aller
aardigste uitzending van Andere
Tijden uit 2002, over de manier
waarop toenmalig burgemeester
Dingemans-Wierts omging met
de dreiging van de Cuba-crisis.
Typ: Cuba Steenwijk Andere Tijden in op Google en dan kunt u
de uitzending bekijken.

• wie en wat in West
• De Korf
• de wijkvereniging
• de Wijkwerkplaats
• de wijkvisie
Daaronder staat op de homepage
het laatste nieuws. En helemaal

en bewoners nauw samenwerken,
met deze wijkvisie als leidraad.
Het wijkplatform is er om van gedachten te wisselen over de wijkvisie; via deze webpagina kunt u

Onder de knop De Korf leest u
onder andere over het Wijkresto,
wat nog altijd goed draait. Verder
staat er informatie over de openingstijden, de activiteiten en de
bestuursleden. U kunt een kijkje
nemen op de site, maar u bent net
zo welkom in hoogsteigen persoon in De Korf.

De wijkvereniging
Achterop deze Kijk op West staat
altijd wie in het bestuur zitten en
hoe u uw contactpersoon kunt

Links
Tenslotte vindt u op de site allerlei links, naar de digitale versie
van deze Kijk op West, naar Twitter, naar Facebook en naar allerlei instanties als scholen en de
gemeente.

bereiken. Heeft u de Kijk op West
niet bij de hand? Dan biedt de
website soelaas.

Wijkwerkplaats
Als u op Wijkwerkplaats klikt,
opent een nieuwe website: wijk-

werkplaatswest.nl. Vanzelfsprekend staat hier alles wat u moet
weten over de Wijkwerkplaats.
Hoe het werkt, welke klussen er
gedaan worden, wat de openingstijden zijn en hoe u de mannen –
er zijn momenteel geen vrouwen
actief – van de Wijkwerkplaats
kunt bereiken. Ook staan daar
gerepareerde apparaten te koop
aangeboden.

De wijkvisie
Onder deze knop verwacht je
alles over de Wijkvisie Steenwijk-West 2025, maar niets is
minder waar. Wel staat er uitgelegd dat gemeente, Woonconcept

daarmee in contact komen. Wilt
u de wijkvisie lezen, dan moet u
even googlen: Wijkvisie Steenwijk-West 2025.

OUD PAPIER
Zuidveen

Ophaaldatums zijn: 21 juli, 15 september, 27 oktober en 8 december. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen
met Annemiek Luppes: 06 - 526 426 05.

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.
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Oproep: wie heeft verhalen over Wijkwerkplaats
de jeugdjaren van Kees Kist?
op pad
André en Marjan wonen prachtig aan de Gasthuislaan. Enige
tijd geleden liepen zij tijdens het
spreekuur op woensdagmiddag
binnen bij de Wijkwerkplaats.
Achter het huis moest een klein
stukje straatwerk gelegd worden. André, een klusser met een

De beroemde voetballer Kees
Kist is opgegroeid in West, in
het Dal. Wie is samen met hem
opgegroeid, of wie kent mensen
die nog verhalen van vroeger
kunnen vertellen over de jonge
Kees Kist? Of over opgroeien in
het Dal in de beginjaren? De Historische Vereniging Steenwijk
praat graag met hen.

flinke schuur vol gereedschap,
had dit vroeger zelf gedaan. Helaas laat zijn gezondheid dit niet
meer toe. De mannen van de
Wijkwerkplaats schoten te hulp
en binnen een uur lag het straatwerk van André en Marjan er
weer netjes bij.

Liesbeth Hermans, 30 jaar leerkracht geweest in het basisonderwijs in Steenwijk, werkt
samen met Carolina Linthorst van
het Stadsmuseum aan een boekje over Kees Kist en zijn jonge jaren in Steenwijk-West. Dit in het
kader van een expositie die volgend jaar wordt ingericht. Dan is
het precies veertig jaar geleden
dat Kees Kist Europees topscorer was.

Het Dal in de jaren vijftig

Foto: Rijksfotoarchief, ANEFO

Ook verhalen over die tijd
Ook als u Kees niet kende, maar
wel in die tijd in de Park-, Kanaal
of Aastraat heeft gewoond, zijn de
schrijfsters nieuwsgierig. Over de
eerste jaren, over het spelen in de

Bestuur
Sandra Delfsma, voorzitter
Vermeerstraat 20
0521 – 52 34 17 / 06 – 50 67 32 88
Jannes Mulder, penningmeester
Paul Krugerstraat 47
0521 – 51 15 75
Trijntje Doorenspleet, 2e voorzitter
2e penningmeester
Havinkakker 6
0521 – 51 68 54
Adrie Berkenbosch, secretaris
Vestdijkhof 2
0521 – 51 84 13 / 06 – 42 85 74 18
bestuur@steenwijkwest.nl
Che Visscher, informatie/communicatie
Hildo Kropstraat 30
0521 - 85 24 92
redactie@steenwijkwest.nl
Harm Kruithof, lid
Jacob Catsstraat 16
0521 – 51 24 76
Janny Hermse, lid
Paul Krugerstraat 87
0521 – 51 45 54 / 06 – 40 49 17 91
Harm Holtjer, lid
Bloemstraat 16
0521 – 51 46 32
Stephan Lambeck, lid
woningzoekend in West
06 – 19 47 63 48

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

wijk, welke spelletjes. Over duivenmelkers, over saamhorigheid,
over de wijkfeesten. Hoe was het
in die nieuwbouwwijk? Wie weet
levert het voor de Kijk op West
ook nog interessante inkijkjes op.

Bel of mail Liesbeth Hermans:
0521 – 51 66 64,
liesbeth.hermans@ziggo.nl.

COLOFON

Contactpersonen
juni 2018

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
via
Kanaalstraat 17
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-NEE-brievenbussen; de wijkvereniging vraagt
daarvoor uw begrip.

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

De dames hebben al gesproken
met een groepje ‘bankzitters’ in
het park Rams Woerthe, maar
zouden graag meer weten. Er
zijn vast mensen die in de beginjaren van het Dal, jaren vijftig
en zestig, daar hebben gewoond.
Misschien heeft u gespeeld met
Kees, of zat u alleen bij hem op
school.

