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Taart voor 
Wijkwerkplaats
De Taart van de Week is half no-
vember uitgereikt aan de vrij-
willigers van de Wijkwerkplaats. 
Medewerkers en vrijwilligers 
hebben ‘m goed doen smaken! 

Barry Bakker en Appie Capelle van 
de Wijkwerkplaats begeleiden 
groepen vrijwilligers. Appie be-
geleidt bij het buitenwerk en Bar-
ry bij het binnenwerk. “Elke week 
prikken we vuil in Rams Woerthe 
en Steenwijk-West en maken we 
schoon bij de Groene Long en het 
Steenwijkerdiep”, vertelt Appie 
Capelle. “Verder doen we ook wel 
klusjes voor de woningbouwver-
eniging, zoals het schoonhouden 
van de brandgangen in de wijk. 
Ook verzorgen we het openbaar 
groen en houden we de heggen op 
orde.“

“We werken met groepen jonge-
ren die soms niet gelijk aan de 
bak kunnen in betaald werk. Op 
woensdagmiddag helpt een groep 
oudere vrijwilligers. Zij werken nu 
aan een boekenkast en een tuintje. 
Het is dankbaar werk wat zeer ge-
waardeerd wordt.” 

Die waardering blijkt onder ande-
re uit de Taart van de Week. Deze 
werd aangeboden door De Bakker 
Steenstra.

Bloemenbuurt: 
de vaart zit erin

In de Bloemenbuurt wordt voort-
varend gewerkt aan de vernieu-
wing. Het bestemmingsplan 
is inmiddels onherroepelijk, 
dat betekent dat alle gemaak-
te plannen nu kunnen worden 
uitgevoerd. Aannemer Revoort 
heeft al verschillende werk-
zaamheden klaar.

Zo zijn de woningen aan de noord-
zijde van de Acaciastraat inmid-
dels gesloopt. Ook zijn de slopers 
druk bezig met de woningen in de 
Bloemstraat, Lijsterbesstraat en 
de zuidkant van de Acaciastraat. 
Asbest saneren en dan de sloop-
kogel er tegenaan. Verder is er in 
juni door Revoort een betonnen 
keerwand geplaatst tussen de 
achtertuinen van de Acaciastraat 
en de Rozenstraat. Dit is nodig om 
het hoogteverschil tussen de ach-
tertuinen op te vangen. 

Naar verwachting is de sloop van 
alle woningen klaar in februari 
2021.

Riool vervangen
Voor de woningen gebouwd wor-
den, moet het riool worden ver-
vangen in de Acaciastraat en 
Bloemstraat. Hellinga BV is hier in-
middels al flink mee opgeschoten. 
Als er kruisingen of wegen (krui-
sing Gasthuislaan-Acaciastraat en 
een gedeelte van de Bloemstraat) 
tijdelijk afgesloten moeten wor-
den, informeert de aannemer de 
omwonenden.

Zonder gas
Er worden ook werkzaamhe-
den door de nutsbedrijven uit-
gevoerd. De nieuwe woningen 
worden gasloos gebouwd. De 
gasleiding in dit plangebied 
wordt daarom verwijderd en de 
leidingen van onder andere water 
en elektra worden vervangen en 
aangepast. Deze werkzaamheden 
zijn half november gestart.

Helemaal nieuw
In de afgelopen jaren is samen 
met omwonenden en de wijkver-

eniging een beeldkwaliteitsplan 
opgesteld voor de Bloemenbuurt. 
De woningen worden op een an-
dere manier op de kavels gezet en 
ook het openbaar gebied wordt 
anders ingedeeld. De Bloemen-
buurt komt er dus heel anders uit 
te zien. 

Bouw van de woningen
Aannemer Roosdom Tijhuis be-
gint half januari met de bouw van 
de woningen. In de voorlopige 
planning worden de eerste wo-
ningen rond de zomer van 2021 

opgeleverd. De oplevering van 
de laatste woningen staat ge-
pland voor december 2021. De 
(nieuwe) maatregelen rond coro-
na kunnen van invloed zijn op de 
planning. Uiterlijk begin februari 
worden nieuwe woningen te huur 
aangeboden via Thuiskompas.

De Kijk op West biedt informatie 
voor alle wijkbewoners. Het is 
belangrijk dat iedereen deze in-
formatie 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. Daar-
om vallen alle bewoners onder de 
doelgroep van de Kijk op West. 
En om die reden doen de contact-
personen 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 le-
zen, dan vragen wij u vriendelijk 
het de bezorger niet kwalijk te ne-
men dat uw wijkkrant toch in de 
bus ligt. U kunt de krant gewoon 
bij het oud papier doen.

Wees er snel bij!

De Korf weer open?
De Korf blijft hopen om zo snel mogelijk haar deuren 
weer gewoon te openen. Dat is natuurlijk afhankelijk 
van de geldende coronaregels. Lees meer op pagina 2.

Geen kerstfair
Er gebeurt genoeg in de wijk: slo-
pen, bouwen. Alleen zijn er door 
corona helemaal geen activiteiten. 
Geen kopjes koffie, geen bingo, 
geen kerstfair. Vandaar dat deze 
agenda leeg is. In de volgende Kijk 
op West weer een beter gevulde 
agenda!
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Een klimwand op het plein van 
Kindcentrum Willem Alexander 
werd in 2019 gekozen als Goed 
Idee. In 2020 is de verkiezing niet 
doorgegaan door corona. In het 
voorjaar van 2021 zijn we mis-
schien ook nog niet van corona af, 
maar de verkiezing van Goed Idee 
gaat hoe dan ook wél door. In de 
volgende Kijk op West staat een 
kaart waarmee u uw Goed Idee 
kunt inzenden.

Goed Idee geeft alle inwoners van 
Steenwijk-West de mogelijkheid 
om zelf een project in te brengen. 
Als het maar ván de buurt en vóór 
de buurt is. En als het maar vol-

doende stemmen krijgt, waarvoor 
u zelf kunt zorgen door uw Goed
Idee te promoten. Maak alvast
een plan deze winter en dien het
komend voorjaar in!

Meer informatie
Wilt u nu alvast meer weten, bel 
of mail dan met de buurtwerker. 
Gegevens staan achterop deze 
Kijk op West, linksonder.

Dit is mooi werk om 
te doen als vrijwilli-
ger. U krijgt een reis-
kostenvergoeding 
en als dat nodig is 
een Verklaring 
Omtrent Gedrag 
(VOG). Het werk 
gaat via Sociaal 
Werk De Kop. 

Heeft u interesse?
Kijk voor meer infor-
matie over de vacature 
op de website sociaal-
werkdekop.nl. Mail om 
u aan te melden naar
info@sociaalwerkde-
kop.nl of bel voor meer
informatie met Wou-
ter Bierens of Jessica
Hardt via 0521 - 745
080. 

Woonconcept wil het zoeken en 
vinden van een huurhuis zo een-
voudig mogelijk maken. Met uw 
inschrijving op Thuiskompas kunt 
u reageren op het aanbod van alle 

aangesloten corporaties. Dat biedt 
u overzicht, gemak en de kans om
in een groter gebied te zoeken. De 
huurwoningen worden allemaal
op dezelfde wijze aangeboden en

er gelden dezelfde spelregels. Als 
u in het gezellige Steenwijk-West
wilt blijven, kunt u natuurlijk al-
leen in die wijk zoeken.

Onderzoek
De website is bedacht samen 
met de huurdersorganisaties. Na 
een halfjaar willen de corpora-
ties graag weten of het taalge-
bruik goed is, of de vormgeving 
bevalt en of gebruikers de weg 
vinden binnen de site. Vandaar dit 
onderzoek. Met de uitkomst kan 
Thuiskompas alleen maar beter 
worden. 

Thuiskompas
Thuiskompas biedt woningen aan 
in Drenthe en in de gemeenten 
daaromheen waar de Drentse cor-
poraties actief zijn. Dus ook als u 
in Steenwijkerland woont, kunt 
u huren via Thuiskompas. Thuis-
kompas is een initiatief van Acti-
um, De Volmacht, Domesta, Lefier, 
Stichting Eelder Woningbouw,
Woonborg, Woonconcept en
Woonservice en hun twaalf huur-
dersorganisaties. In totaal gaat
het om een aanbod van 70.500
woningen. 

Corona
Corona… corona… Je krijgt een hekel aan dat woord, maar wat moet 
je er mee, het is al moeilijk genoeg. Door deze coronacrisis ligt het 
hele sociale leven op zijn kop. Geen overleggen, geen vergaderin-
gen en geen sociale contacten. Het hele leven is ontwricht door 
deze situatie. Maar we moeten ermee dealen en maar niet zeuren 
over dit probleem.

Ondanks deze toestand gaat de woningbouw in de Kanaalstaat en 
de Parkstraat gestaag door en komen er prachtige woningen voor 
terug. Ook de sloop van de Bloemenbuurt gaat rustig door, zodat 
daar ook weer een mooi project ontstaat met mooie woningen; een 
goede ontwikkeling voor onze wijk.

Wat ook leuk nieuws is, is dat er een bijeenkomst is geweest voor de 
kinderen in de buurt. Zij hebben daar de speeltoestellen uitgeko-
zen voor het speeltuintje tussen de Piet Heinstraat en de Admiraal 
de Ruyterstraat. Er is een plan gemaakt dat binnenkort gerealiseerd 
wordt.

We kunnen wel de conclusie trekken dat er ondanks corona toch 
nog veel activiteiten in de wijk zijn. Het is hoopvol dat deze plannen 
doorgang kunnen vinden.

Bent u het thuis zitten door corona zo langzamerhand zat? Alle dvd’s 
zijn wel bekeken en Netflix en Videoland blijken ook saai te wor-
den? Word actief in de wijk voor de wijkvereniging! Help mee met 
allerlei projecten, er is altijd wel iets te doen dat bij u past. En zo 
doet u ook nog nieuwe sociale contacten op. Sluit u aan en meld u 
aan! Bel of app secretaris Adrie Berkenbosch via 06 – 42 85 74 18. 
Of mail hem via wijkverenigingsteenwijkwest@gmail.com.

Bestuur Wijkvereniging Steenwijk-West

Van de 
wijkvereniging

Verkiezing volgend jaar

Goed Idee!
Bedankt
Che Visscher gaat verhuizen en 
daarom stopt hij met het werk 
voor de wijkvereniging. Vaak 
schreef hij stukjes voor deze 
krant en had hij ideeën voor arti-
kelen. Che, bedankt!

Tolk-vertalers 
gevraagd
Spreekt u Arabisch, Pools, Koerdisch, Turks of Tigrinya? En Nederlands? Help dan uw landgenoten door 
als tolk-vertaler op te treden. Met uw hulp kunnen zij gemakkelijker hun weg vinden in de Nederlandse 
maatschappij. U kunt helpen brieven van instanties te vertalen, formulieren in te vullen en als tolk bij 
gesprekken aanwezig te zijn.

Thuiskompas: 
hoe bevalt het?

język 
polski
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Vanaf eind april biedt Woonconcept woningen aan via de website thuiskompas.nl. Hierop staan alle beschikbare sociale huurwoningen van de 
acht corporaties in Drenthe en de gemeenten daaromheen. Na een halfjaar zijn de corporaties benieuwd wat u ervan vindt. Daarom krijgt u, of 
deze heeft u al gekregen, als huurder een vragenlijst via de mail.

ةيبرعلا

‘t Is maar hoe je het bekijkt!
Op Google Streetview blijkt een deel van West flink verouderd. Een zicht op De Kleine Kamp vanaf de Bilderdijkstraat en een zicht op dezelfde Kleine Kamp vanaf de Rembrandtstraat levert een sprong in de tijd op.
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De eerste schep is op 9 novem-
ber in de grond gegaan bij de 
speeltuin aan de Piet Heinstraat. 
Hiermee werd een start gemaakt 
met de aanleg van de nieuwe 
speeltoestellen. Ruim veer-
tig kinderen uit de wijk hadden 
die twee maanden ervoor zelf 
uitgekozen. De wijkvereniging 
was blij verrast met de grote op-
komst en betrokkenheid van de 
kinderen en hun ouders.

De bijeenkomst begin septem-
ber was een groot succes. Soci-
aal Werk De Kop, wijkvereniging 
en gemeente waren samen aan-
wezig om de keuze voor de toe-
stellen in goede banen te leiden. 
Kinderen hadden vooraf al aller-
lei ideeën aangedragen, niets was 
te gek. Lina van Veen van de ge-
meente vertelt: “Nou, er werden 
geen achtbanen ingediend, hoor. 
De voorstellen waren best realis-

tisch, en ook heel praktisch.” Het 
is de bedoeling dat er voor alle 
leeftijden iets is en dat er toe-
stellen komen die niet al elders 
in de wijk staan. Met die eisen 
had de gemeente een voorselec-

tie gemaakt. Kinderen en ouders 
mochten stemmen; de meeste 
stemmen golden.
Rond het verschijnen van deze 
Kijk op West zal een groot deel 
van het werk gedaan zijn. Met 

name het planten van struiken 
en aanleggen van paden is afhan-
kelijk van het weer. Ga eens een 
kijkje nemen, en neem de kinde-
ren mee!

Van de 
buurtwerker
En zo zijn we alweer bijna een jaar verder met het buurtwerk in 

Steenwijk-West. Te beginnen met oud en nieuw vorig jaar waar 

we aan een experiment zijn begonnen om het vreugdevuur bij de 

Park- Kanaal- en Aastraat nieuw leven in te blazen. Een bijzondere 

kennismaking voor mij als buurtwerker met inwoners van West. 

Bijzonder hoe een bewoonster de verantwoordelijkheid voor om-

wonenden bezegeld heeft met een vergunning op haar naam. 

Haar vertrouwen in de bewoners en de betrokken organisaties om 

samen garant te staan voor het goede verloop is niet beschaamd. 

Iedereen is tevreden met complimenten over en weer. Voor het 

vervolg wens ik dat de betrokkenen in goed overleg blijven met 

elkaar. Het buurtwerk neemt daarbij een bemiddelende rol waar-

bij het belang van de inwoners voorop staat.

Ik leerde de wijkvereniging kennen. Inwoners die het beste wil-

len voor hun wijk en de spreekbuis naar de gemeente zijn. De 

wijkvereniging beslist over te besteden gelden ten goede van de 

wijk en bespreekt namens de inwoners wat de wijk nodig heeft. 

Nieuwe aanwas is noodzakelijk voor de wijkvereniging om deze 

functie te kunnen blijven vervullen. Wil jij ook meebeslissen over 

de toekomst van jouw leefomgeving? Meld je dan aan via wijkver-

enigingsteenwijkwest@gmail.com.

Ook leerde ik de inwoners kennen. Onder andere door vragen 

voor ondersteuning ingediend bij Sociaal Werk De Kop. Of men-

sen die belden om hun zorgen uit te spreken over hun omgeving. 

Daardoor is er nu bijvoorbeeld overleg tussen bewoners en de 

gemeente om zorgen omtrent de Ruxeveense vijver op te pakken. 

Zo was ik mooi onderweg om mijn wijkje te leren kennen toen 

daar ineens het coronavirus was. Dit bracht het een en ander te-

weeg voor de reikwijdte van mij als buurtwerker in West. Eerst 

hebben we veel vanuit huis gewerkt, vanachter het beeldscherm. 

Gelukkig werden de regels soepeler en konden we ons weer la-

ten zien in de wijk. Gesprekjes aangaan met mensen in de straat 

waarbij centraal stond wat mensen nodig hebben om gezellig en 

gezond te kunnen (samen) leven in de wijk. Zo kon ik bemiddelen 

tussen de belangen en zorgen van inwoners en organisaties. Bij-

voorbeeld op de Park- en Kanaalstraat waar er ook aandacht was 

voor de zorgen van de mensen in de directe omgeving. Wat we 

ook merkten was dat er af en toe spanning was tussen inwoners 

in buurtjes van West. Samen met de wijkagent zagen we dit als 

kansen. Uiteindelijk werden er positieve resultaten geboekt. Met 

meer harmonie onder elkaar en in ieders eigen leven.

Nu, bijna een jaar later, merk ik dat de wijkwerkplaats voorziet in 

een belangrijke behoefte. Het helpt enorm in de omgang tussen 

mensen in de wijk. De waarde van de vrijwilligers die zich inzetten 

om mensen te helpen bij klussen in en rond het huis is groot. Dat 

geldt ook voor de waarde voor bewoners om geholpen te worden. 

De waarde van mensen die er hun fiets kunnen laten repareren en 

de vriendschappelijkheid die wederdiensten over en weer teweeg 

brengen. De waarde van het werken op een plek waar je gewaar-

deerd wordt, ongeacht je eigen-aardigheden. 

West is een wijk volop in beweging. Herinrichting, renovatie en 

nieuwbouw is West niet vreemd. Achter de schermen besloten de 

betrokken organisaties samen verder te willen bouwen aan een 

gezond en gezellig Steenwijk-West. Mooi is dat aan de vergaderta-

fels de gemeente, woningbouw en andere organisaties het belang 

blijven zien om bewoners te betrekken bij hun zorgen en ideeën 

voor hun omgeving.

Als je ons tegenkomt in de straat, pak dan je kans om met ons in 

gesprek te gaan. Jouw mening telt. Onthoud dat goed! Voor mij zit 

het er nu op. Ik wil jullie bedanken voor de mooie tijd in Steenwijk 

West. Mijn collega-buurtwerkers van Sociaal Werk De Kop blijven 

natuurlijk actief. Alle goeds!

Miranda Tamminga, buurtwerker Sociaal Werk De Kop

Sloop en nieuwbouw Parkstraat en Kanaalstraat

Razendsnel 
een nieuwe woning

Het werd bedacht, onderzocht, voorgesteld, bekeken en vervolgens 
ingepland: het Blokje Om-concept. Wat betekent: een nieuw huis op 
de plek van het oude in nog geen twee maanden. Huizenbewoners in 
de Parkstraat en Kanaalstraat in West waren uitverkoren. Het project 
is bijna afgerond, en het is een succes: bewoners zitten er weer warm 
bij in een nieuw, duurzaam huis. 

Na de bouwvak is bouwbedrijf 
Dura Vermeer gestart met de 
sloop van het eerste blok aan de 
Kanaalstraat, nummer 15 tot en 
met 21. Meteen erna zijn ze ge-
start met de bouw van vier nieuwe 
woningen op die plaats. Al op 18 
september waren ze klaar en die-
zelfde dag kregen de terugkeren-

de bewoners de sleutel van hun 
nieuwe woning.

In september is Dura Vermeer ge-
start met de sloop van het tweede 
blok, Kanaalstraat 1 tot en met 7. 
Dit blok is inmiddels ook al opge-
leverd. Half oktober kregen de be-
woners de sleutel van hun nieuwe 

woning. 
Op dit moment is de bouwer bezig 
met het laatste blok aan de Park-
straat 13 tot en met 23. Als deze 
Kijk op West eind november wordt 
bezorgd, kan die wellicht ook bij 
die huizen al in de brievenbus. 

Want rond die tijd, misschien een 
weekje later, hebben ook de be-
woners van die huizen hun sleutel.
Bij dit artikel staan enkele foto’s, 
voor een kort filmpje moet u dit 
intypen op internet: 
https://youtu.be/gvIT20zS-Ew.

Speeltuin 
Piet Hein klaar?
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Samen houden we de omgeving mooi en schoon

Afval, hoe zat het ook alweer?

Veiligheidsregio IJsselland heeft 
500 rookmelders gedoneerd aan 
IJssellandse voedselbanken. Zo 
zijn er ook in Steenwijk bij de 
huishoudens die een voedsel-
pakket kregen, rookmelders te-
recht gekomen. Doel is om er 
samen voor te zorgen dat nog 
meer mensen een goede rook-
melder in huis hebben. 

Erica van Lente, burgemeester 
van Dalfsen en binnen Veilig-
heidsregio IJsselland bestuurlijk 
aanspreekpunt voor het program-
ma ‘Veilig Leven’ “Iedereen moet 
veilig kunnen wonen. Door rook-
melders via de voedselbanken uit 

te reiken, bereiken we mogelijk 
weer een nieuwe doelgroep. Met 
deze mooie actie proberen we 
veilig wonen voor iedereen bin-
nen bereik te brengen.”

Rookmelder geeft je kans 
te vluchten
Zelfs een kleine brand kan al 
veel schade en leed aanrichten. 
Tijdens de Nationale Brandpre-
ventieweken in het najaar heeft 
de brandweer extra aandacht 
gevraagd voor het plaatsen van 
rookmelders. Rook is giftig en 
zelfs dodelijk. Binnen drie minu-
ten kan er al een levensgevaar-
lijke situatie ontstaan. Vroege 

ontdekking van brand door een 
rookmelder is daarom van levens-
belang, want die drie minuten is 
niks als je samen met je gezin vei-
lig buiten moet zien te komen.

Vragen via WhatsApp
Weet u hoe u een rookmelder 
moet gebruiken? Hoe hang je een 

rookmelder het beste op en wat 
is de juiste plek voor een kool-
monoxidemelder? Het zijn vragen 
die vaak aan Brandweer IJsselland 
gesteld worden. Dit soort vragen 
kunt u stellen via Whatsapp, via 
06 – 25 145 093. Samen hopen 
we zo IJsselland een stukje veili-
ger te maken. 

Brandveiligheid voor 
iedereen in IJsselland

Het afval dat opnieuw gebruikt 
kan worden, wordt door ROVA op-
gehaald. Soms aan huis, soms zo 
dicht mogelijk bij huis. Het rest-
afval dat overblijft, brengt u zelf 
met uw afvalpas naar de onder-
grondse container in de buurt. In 
Steenwijk-West zijn er inmiddels 
dertien, dus altijd eentje om de 
hoek.

Welk afval kunt u 
gescheiden inleveren?
In Steenwijk kunt u veel soorten 
afval gescheiden inleveren. Dit 
kan via speciale verzamelcontai-
ners in de buurt, of via de contai-
ners die bij uw woning horen. U 
kunt onderstaande afvalsoorten 
gescheiden inleveren.

PMD
Dit is een afkorting 
voor verpakkingsaf-
val. Het staat voor 

‘Plastic verpakkingen, Metalen 
verpakkingen en Drankenkar-
tons’. Denk bijvoorbeeld aan ver-
pakkingen van vlees/kaas, zakken 
van pasta/snoep, saladebakjes, 
boterkuipjes, aluminiumfolie, 
conservenblikken en kartonnen 
verpakkingen van melk/vla en 
plastic frisdrankflesjes.

GFT 
Deze afkorting staat 
voor groente, fruit en 

tuinafval. Denk bijvoorbeeld aan 
etensresten, schillen van groenten, 
fruit en aardappelen, vlees- en 
visresten, theezakjes, koffiedik, 
brood, klein snoeiafval en bladeren.

Glas
Denk bijvoorbeeld aan 
wijnflessen, groente-
potjes, bierflesjes zon-

der statiegeld, parfumflesjes en 
glazen deodorantrollers.

Textiel
Denk bijvoorbeeld 
aan kleding, schoe-
nen, jassen, riemen, 

dekens, gordijnen en knuffels.

Oud papier en 
karton
Denk bijvoorbeeld 
aan kranten, tijd-

schriften, folders, dozen, enve-
loppen en lege wc-rollen.

Klein chemisch 
afval (KCA)
Denk bijvoorbeeld 
aan batterijen, 

schoonmaakmiddelen, verf, olie 
en medicijnen.

Restafval
Restafval is al het af-
val dat overblijft na 
het scheiden van 

het recyclebare afval dit hierbo-
ven allemaal staat. Denk bijvoor-
beeld aan doordrukstrips van 
kauwgom/medicijnen, katten-
bakkorrels, luiers, dvd’s, houts-
kool (volledig afgekoeld) en volle 
stofzuigerzakken.

Zeker weten?
Weet u niet zeker welk afval 
waarbij hoort? Kijk dan op www.
rova.nl/wat-hoort-waar of down-
load de gratis ROVA-app. In de 
app kunt u ook instellen dat u een 
seintje krijgt als uw container aan 
de straat moet.

Wanneer naar het 
milieubrengstation?
Zit de container vol? Of heeft u 
afval wat niet aan huis wordt in-
gezameld? Zet dit niet op straat of 
naast de containers, maar breng 
het naar het milieubrengstation 
(adres: Karenburg 3, Steenwijk). 
Metaal, elektrische apparaten en 
piepschuim kunt u gratis weg-
brengen. Voor bijvoorbeeld grof 
huishoudelijk afval en matrassen 
moet u betalen. Bij de wijkvereni-

ging kunt u een aanhanger lenen 
om afval weg te brengen. Zo hou-
den we samen de omgeving mooi 
en schoon.

Grof afval laten ophalen 
kan ook
ROVA haalt tegen betaling grof 
tuinafval (snoeiafval, bladeren en 
gemaaid gras) en grof huishoude-
lijk afval (bijvoorbeeld bankstel-
len, kasten, stoelen, matrassen en 
tapijt) bij u op. Bel hiervoor met 
het ROVA Klantcontactcentrum: 
038 427 37 77.

We hebben allemaal afval. Een heel groot deel daarvan kan als grondstof dienen voor nieuwe producten. Om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk afval wordt hergebruikt, is het belangrijk dat u het scheidt. Hoe 
beter het afval gescheiden wordt, hoe lager de tarieven zijn. 

Deze actie van de politie zet u aan het denken. Sluit in de donkere 
dagen de ramen en deuren goed af.

Van de Korf
Beste wijkbewoners, het nieuwe Korfseizoen is weer opgestart in 
de Zuidwester. Alle vrijwilligers stonden te trappelen om er weer 
wat van te maken. En dat ondanks enkele tegenvallers: de diefstal 
van de geluidsapparatuur en de huurverhoging.

Helaas kwam er nóg een tegenvaller bij: door de coronaregels 
moesten we de boel sluiten. Dus gaan diverse activiteiten zoals 
kinderdisco, bingo, de kerstfair, biljarten en darten voorlopig niet 
door. Dus geen inkomsten meer, maar wel huur betalen. 

Hopelijk houden we het vol tot januari 2021, we zien wel wat dan 
de nieuwe regels zijn. We staan klaar om op ieder moment dat het 
mogelijk is de sleutel weer om te draaien en u te verwelkomen in 
Wijkactiviteitencentrum De Korf.

Harm Holtjer, voorzitter
info@dekorfsteenwijk.nl
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Sinds februari woon ik in Steen-
wijk-West. Als verslaggever van 
een regionale krant mocht ik eens 
een bestuurslid van de organisa-
tie IK BEGIN interviewen. Deze 
organisatie daagt alle bewoners 
van de gemeente uit om een bij-
drage te leveren aan een ener-
gieneutraal Steenwijkerland in 
2050. Dat kan bijvoorbeeld door 
een straat of natuurgebied te 
adopteren en daarin regelmatig 
het zwerfvuil op te ruimen, mee 
te doen met een energiecoöpe-
ratie of energiebesparende maat-
regelen in huis aan te brengen. 
Zwerfvuil rapen had ik vroeger 
een buurman al eens zien doen 
en dat leek me zelf ook wel iets. 
Ik heb me toen aangemeld bij IK 
BEGIN en adopteerde het wan-
delpad langs de Ruxveense plas. 
Een coördinator van IK BEGIN en 
Barry Bakker, werkleider van de 
Wijkwerkplaats, voorzagen me 
van een prikker, handschoenen 
en vuilniszakken en daarna kon 
ik aan de slag. Omdat ik vanwege 
corona in de lentemaanden min-
der opdrachten kreeg, had ik daar 
elke week wel een paar uurtjes 
tijd voor.

Ruxveense plas
In de eerste maanden heb ik al-
leen zwerfafval rond de Rux-
veense plas en de aanlooproute 
daar naar toe geraapt. Vooral op 
het strandje en bij de skatebaan 
vind ik de meeste troep. Blikjes, 
snoepwikkels, sigarettenpeuken, 
plastic flesjes, lachgasballonnen, 
vuurwerk en papieren zakdoekjes 
tref ik het meest aan. Daarnaast 
kom ik complete verpakkingen 
van opblaasbootjes, plastic tas-
sen vol huisafval en tuinbestra-
ting tegen. Als iets te zwaar is, doe 
ik een mailtje naar de gemeente, 
die het dan ophaalt. Al gauw heb 
ik gemerkt dat er meer mensen 
zwerfafval rapen. Zo weet ik dat 
in de zomermaanden een man 
elke dag het strandje opruimde. 
Ook stuurt Barry Bakker wekelijks 
mensen aan die West ingaan. En 
een buurtbewoner gaat regelma-
tig aan de slag bij de skatebaan. 

Eigen wijk
Of onze opruimacties effect heb-
ben? In ieder geval wel iets, want 
rond de Ruxveense plas ligt de 
laatste maanden een stuk minder. 
Dat komt natuurlijk ook omdat 
er nu veel minder mensen recre-
eren, maar ik geloof dat als een 
gebied schoon is, mensen minder 

de neiging hebben om er afval 
neer te gooien. Het kan ook zijn 
dat enkelingen denken: ‘Ach het 
wordt toch wel opgeruimd, ik kan 
het hier wel neergooien.’ 

Nu ik minder werk heb aan het ra-
pen van afval rond de Ruxveen-
se plas, loop ik ook rondjes door 
mijn eigen wijk. Vooral langs de 
routes die kinderen naar school 
lopen en fietsen, vind ik veel 
troep. Een vriendin, die zelf in 
een andere wijk woont, helpt mij 
daarbij. 

Lekker buiten
Afval rapen heb ik ervaren als 
een leuke bezigheid. Mijn erger-
nis over troep op straat, kan ik zo 
het snelst wegnemen. Het is bo-
vendien lekker om buiten te zijn. 
Zo bespaar ik mezelf bovendien 
de kosten van een sportschool. 
Buurtbewoners reageren altijd 
positief. Soms maakt iemand 

een grap en roept: “He, heb je 
een werkstraf?” Ik zou graag an-
dere bewoners willen oproepen 
om ook een straat of natuurge-
bied in Steenwijk te adopteren 
en daar wekelijks zwerfafval te 
rapen. Ook al zou je dat wekelijks 
maar een halfuurtje doen, dat kan 
toch al een groot verschil maken. 
Het milieu doe je daar een goe-
de dienst mee. Want wist je dat 
het vijftig jaar duurt voordat een 
blikje is verteerd? Plastic ver-
gaat zelfs nooit; het valt uiteen 
in kleine deeltjes die  in de grond 
en het water verdwijnen. Daarna 
kunnen ze zelfs in ons voedsel 
terechtkomen. 

Ga voor meer informatie naar: 
ik-begin.nu/projecten/zwerfaf-
valteam of loop eens langs bij 
Barry Bakker in de Wijkwerkplaats 
op de hoek van de Rembrand-
straat en de Paul Krugerstraat.

Buurtbewoonster maakt Steenwijk-West een beetje schoner

Adopteer een 
straat en raap 
zwerfafval
Door Hilda Knol

Een koekenpan zonder steel, een roze kattenbeeld en twee vuilniszakken vol folders uit oktober 2016. 
Dat zijn de meest bijzondere vondsten die ik afgelopen maanden tijdens mijn rondje zwerfafval rapen 
in de wijk en rond de Ruxveense plas heb gevonden. Elke vrijdagochtend ga ik op pad om de buurt een 
beetje schoner te maken. 

Volkstuinen te huur

Dit is een van de tuinen die te huur is. Voor de kenners: de tuin is ingezaaid met een groenbemester die in 
het voorjaar omgespit moet worden. Dan is de tuin klaar om op te tuinieren.

Waarom een volkstuin? Waarom 
niet? Een tuin huren is niet duur! 
Je kunt je eigen groenten en 
aardappelen telen. Of bloemen, 
kruiden, fruit en vruchten. Stel 
je voor: je eigen geteelde groen-
te op tafel of heerlijke aardbei-
en uit eigen tuin. Daar kan geen 
winkel of groenteboer tegenop!

Een eigen volkstuin heeft zijn 
voor- en nadelen. Nadelen zijn 
dat het zwaar werk kan zijn en 
dat er regelmatig onkruid gewied 
moet worden. Je moet er dus wel 
de tijd en energie voor hebben.

Veel voordelen
Voordelen zijn dat het heerlijk is 
om buiten in je eigen tuin (co-
ronaproof) bezig te zijn. Lekker in 
de buitenlucht waar je de vogels 
overal hoort fluiten. Op het volks-
tuinencomplex heb je al snel con-
tact met andere tuinders. Even 
een praatje met elkaar maken, of 
niet, als je dat niet op prijs stelt. 
Je kunt allerlei ervaringen delen, 
stekjes ruilen, recepten uitwis-
selen. Je kunt je groenten biolo-
gisch telen. Wat gebruik je wel of 
niet aan meststoffen en bestrij-
dingsmiddelen? Kortom: er zijn 
meer voor- dan nadelen. 

Volkstuinvereniging Ons Genoe-
gen heeft op twee complexen in 
Steenwijk nog enkele volkstui-
nen te huur. Eentje dichtbij West: 
bij de Ruxveense plas ingang 
Verlaatseweg. De ander ligt ook 
niet ver van West: bij de Onnase 
Doodweg, Zuidveen. 

Informatie
Kijk op de website: volkstuinen-
steenwijk.nl. Mail naar volkstui-
nensteenwijk@gmail.com of bel 
Sabina Lange via 0521 – 520 546.

Melding doen. 
Wat? Waar? Hoe?
Een losse stoeptegel, een winkel-
wagen in de bosjes, een kapotte 
straatlantaarn, een klusje, over-
last van buren, een tak van een 
boom die gevaarlijk op afbreken 
staat, geparkeerde auto’s die in 
de weg staan, rommel in het  ach-
terpad… Waar kun je terecht met 
zo’n vraag, klacht of melding? Een 
overzicht.

Openbare ruimte
Met uw vraag, klacht of melding 
kunt u terecht bij de gemeente. Klik 
op de homepage van steenwijker-
land.nl op de knop ‘iets melden’. 

Ook kunt u bellen: 14 0521 of mai-
len: info@steenwijkerland.nl.

Huurwoning
Huurders kunnen met een vraag, 
klacht of melding terecht bij 
Woonconcept. Op de homepage 
van woonconcept.nl via de knop 
‘reparatie melden’. Bel als het 
dringend is naar 088 – 61 62 000.

Burenoverlast
Als u en uw buren huurder zijn 
kunt u bij Woonconcept terecht. 
Als u een koopwoning heeft moet 
u bij de politie zijn. Zowel huurders 

als eigenaren kunnen ook aanklop-
pen bij Sociaal Werk De Kop via de 
site sociaalwerkdekop.nl.  

Klusjes
Voor klusjes in of om het huis die 
u zelf niet kunt doen, kunt u te-
recht bij de Wijkwerkplaats. Alle
informatie staat op de website
wijkwerkplaatswest,nl, bellen kan
ook: 06 – 419 50 821. 

Straatverlichting
Een kapotte straatlantaarn kunt 
u melden via steenwijkerland.nl,
klik op de knop ‘iets melden’.

steenwijkerland.nl woonconcept.nl steenwijkerland.nl

wijkwerkplaatswest.nl

Buurtbewoonster Hilda Knol raapt zwerfafval
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Zorggroep Oude 
en Nieuwe Land
Beste mensen in Steenwijk-West, 
het is ondertussen al een poos geleden dat ik me heb voorgesteld 
in de Kijk op West. De tijd gaat snel. Helaas is corona nog steeds 
onder ons en heb ik nog weinig kunnen netwerken in de wijk. Bij 
deze even een update vanuit ons wijkteam. 

Coronateams
Het mooie van corona is dat er goede initiatieven ontstaan. Zo 
heeft Zorggroep Oude en Nieuwe Land speciale coronateams, 
waarvan ik zelf deel mag uitmaken. Werken in een coronateam is 
anders dan het verlenen van zorg vanuit mijn reguliere wijkteam. 
De cliënten hebben je meer dan ooit nodig, zeker wanneer de 
familie er niet voor ze kan zijn. Het is hele intense, maar waarde-
volle zorg. 

Beeldzorg
We zijn in het voorjaar gestart met beeldzorg. Met een tablet die 
de cliënt in bruikleen krijgt, kan er heel eenvoudig en snel con-
tact worden gelegd tussen de cliënt en een zorgmedewerker door 
beeldbellen. Wij passen beeldzorg onder meer toe ter herinne-
ring aan medicatie-inname en maaltijdmomenten, maar ook bij 
eenzaamheid of wanneer iemand niet naar de dagbesteding kan. 

Cliënten die onrustig, onzeker of benauwd zijn, vinden het fijn 
dat er altijd en snel contact met een zorgmedewerker mogelijk is. 
Er is geen sprake van reistijd. Ook geeft het een stukje eigen re-
gie terug aan de cliënt, wanneer deze bijvoorbeeld zelf insuline 
spuit en wij via beeldbellen meekijken en adviseren. Het stimu-
leert zelfredzaamheid en werkt ondersteunend aan de betrokken 
zorg die wij bieden.

Nieuwsgierig? 
Of heeft u vragen? Neem gerust contact op. Ook (en juist) nu 
staan wij voor u klaar! Altijd en overal, professionals met hart voor 
mensen. 

Hartelijke groet namens thuiszorgteam Steenwijk-West, 
Marleen van Benthem - Stam
06 - 22 633 950
m.vanbenthem@zorggroep-onl.nl

Bakkie bij Buurtzorg

Afgelopen zomer zijn Buurtzorg 
en Sociaal Werk De Kop vol en-
thousiasme gestart met ‘Bakkie 
bij Buurtzorg’ aan de Vondel-
straat 3. “Met mooi weer kan je 
prima buiten zitten en het kan-
toor van Buurtzorg ligt prachtig 
centraal in Steenwijk-West”, al-
dus Trees Duyvestijn, wijkver-
pleegkundige bij Buurtzorg en 

Paula Bierma, buurtwerker bij 
Sociaal Werk De Kop. 

De twee kennen elkaar van onder 
meer ‘Zorg & Boodschappen’, in 
de Coop Steenwijk, maar ook van 
handwerkclub ‘Een Steekje Los’. 
Beide activiteiten liggen sinds 
maart stil, maar op deze wijze is 
er tot eind september toch mo-

gelijkheid voor ontmoeting ge-
weest. En dat het aan een vraag 
voldoet bleek al snel, alle stoelen 
op anderhalve meter gevuld. Veel 
gehoord: “Dit is een plek waar je 
terecht kan en het is een beetje 
reuring in de wijk!”

In de herfst en de winter is bui-
ten zitten niet mogelijk. De ver-

scherpte coronamaatregelen 
maken dat het niet verstandig is 
binnen te zitten. Daarom staat 
deze activiteit even stil. Zodra het 
weer mogelijk is, zal er uiteraard 
volgens de dan geldende maat-
regelen een bakkie klaar staan. 
Paula: “Hou daarvoor onze agen-
da en (sociale) media in de gaten, 
zo houden we je op de hoogte!”

Beth-El gaat digitaal

Kerk zijn in coronatijd
De kerk sluiten – vanwege corona – druist in tegen het doel van de kerk. Een kerk moet open zijn voor ieder die behoefte heeft om zich te be-
zinnen op het leven. Daarom staken de gemeenteleden snel de koppen bij elkaar, op anderhalve meter, om een plan te bedenken hoe ze als 
Beth-El er toch konden zijn voor de kerkbezoekers. Het antwoord was: digitaal. 

Slechts enkele weken na het be-
gin van de coronacrisis hadden 
ze het voor elkaar: de eerste digi-
tale kerkdienst was een feit. Met 
beperkte middelen, eerst nog 
wat onwennig, maar gedurende 
de tijd werd het steeds beter. De 
diensten online kregen steeds 
meer de vorm zoals de kerkdien-
sten ook ‘echt’ zijn. 

Voorganger Harry de Raaf bom-
bardeerde zijn zoon Simon tot 
opnametechnicus. Uiteindelijk 
zijn er 26 diensten opgenomen. 
Gemiddeld waren er 150 tot 200 
mensen die de dienst bekeken. 
De digitale diensten mochten 
voor velen een bemoediging zijn, 
en herkenning.

Op dit moment zijn de regels zo 
dat er weer ‘gewone’ kerkdien-
sten gehouden mogen worden. 
Met een maximum van 25 perso-
nen, met afstand houden, mond-
kapjes, niet zingen enzovoort. 
Harry de Raaf: “De kerk is weer 
open voor iedereen, dat is erg 

fijn. Iedereen die een dienst wil 
bijwonen, moet zich tevoren aan-
melden via de website. Ook zijn 
via die site de opgenomen dien-

sten terug te kijken. Dat is voor 
mensen in Steenwijk-West die 
nog nooit fysiek over de drem-
pel zijn gestapt, een mooie gele-

genheid om kennis te maken. Ze 
zijn van harte welkom, digitaal en 
fysiek!”
www.vzgbethel.nl

De volgende Kijk op West verschijnt 26 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 
8 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.

Stukjes voor deze krant
Teksten, foto’s? Welkom!
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Wijkkoffie bij RIBW
Beste buurtbewoners, het lijkt ons goed om weer eens even van 
ons te laten horen. Want sommige buren vragen zich af: “Wat is 
dat toch op ’t hoekien van de Paul Krugerstraat 34 en de Rem-
brandstroate? Wie ben dat dan? Wat doen die lui toch?”

Op de hoek Paul Krugerstraat 34 en de Rembrandstraat bieden 
wij (RIBW-groep Overijssel) begeleiding aan mensen die wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken, omdat zij psychisch kwets-
baar zijn. We helpen de mensen om meer balans te hebben in 
hun dagelijks leven en bieden ook praktische hulp bij financiën, 
vrije tijd, werken of leren, dagelijks leven, structuur enzovoort. 
We komen ook veel bij de mensen thuis in de hele gemeente 
Steenwijkerland.

Vanaf 1 december wilden we op de woensdagavond onze deuren 
openstellen voor een kopje koffie. Helaas is nu nog het advies 
om voorzichtig te doen door het coronavirus. Dus voorlopig is dit 
koffiemoment alleen voor de mensen die wij begeleiden. Zodra 
het in 2021 wel kan, willen we wel gaan starten met een wijk-
koffie op de woensdagavond. Dit zullen we tegen die tijd gaan 
aankondigen.

Groeten van jullie buren van de Paul Krugerstraat 34
RIBW GO team Begeleid Wonen en Ambulant

Bezige Bijtjes 
op herfstpad
De leidsters van de peuterop-
vang De Bezige Bijtjes genieten 
elk jaargetijde van het mooie 
park Rams Woerthe. “Hoe leuk is 
het om zo’n mooi park naast onze 
opvang te hebben. Samen met de 
peuters maken we daar met veel 
plezier gebruik van. Er is veel te 
zien, we verzamelen takjes, kas-

tanjes, eikeltjes en blaadjes, die 
we vervolgens in de klas gron-
dig bestuderen. Bij de hertjes 
kijken is altijd een feest. Je kunt 
je afvragen: wie kijkt er eigenlijk 
naar wie?” Peuteropvang De Bezi-
ge Bijtjes zit bij het Kindcentrum 
Willem Alexander.

De Wegwijzer in coronatijd

De paden op, de lanen in…

De Samensprong 
maakt haar eigen 
geschiedenis

Voor de kinderen van obs De Sa-
mensprong was het wel een hele 
bijzondere Kinderboekenweek. 
Waar er aan het begin van de 
week een dinosaurusskelet in de 
zandbak gevonden werd, sloten 
de kinderen de week af met een 
echte tijdscapsule.

Het Kinderboekenweekthema 
was dit jaar ‘en toen’. De kinde-
ren van de verschillende groepen 
gingen aan de slag met allerlei 
onderwerpen uit de geschiede-
nis zoals de dinosaurussen en de 
Vikingen. Naast veel leuke activi-
teiten en prachtige verhalen, zijn 
de kinderen zelf ook aan de slag 
gegaan met het maken van hun 
eigen geschiedenis. Iedere groep 
leverde haar eigen bijdrage voor 
een tijdscapsule.

Aan het eind van de week zijn alle 
verzamelde en gemaakte spul-
len in de tijdscapsule gestopt, 
waarna deze licht- en luchtdicht 
werd afgesloten. Een ketting en 

een hangslot maakten het plaat-
je compleet. De capsule is vervol-
gens in de kruipruimte onder de 
school geplaatst, waar hij de ko-
mende zeven jaar zal blijven lig-
gen. De sleutel wordt in een lijstje 
ergens in de school gehangen als 
herinnering aan het stukje ge-
schiedenis in wording. 

Als de capsule het daglicht weer 
zal zien, zal de huidige groep 1/2 
in groep 7/8 zitten. We zullen het 
stukje gemaakte geschiedenis 
over zeven jaar samen met leer-
lingen en oud-leerlingen weer 
feestelijk tevoorschijn halen. Dit 
verhaal wordt vervolgd, in 2027.

‘De paden op, de lanen in.’ Mooi, maar de praktijk is tegenwoordig anders. ‘De huizen in, de deuren dicht’ zou meer passen bij deze tijd van 
beperkingen door het coronavirus. Ook voor de scholen zijn er veel beperkingen. Het reizen met de kinderen wordt afgeraden, ouders wor-
den zoveel mogelijk buiten de school gehouden en dat geldt ook voor gastdocenten.

Toch betekent dit niet dat de leer-
krachten en leerlingen van De 
Wegwijzer alleen nog binnen de 
school leskrijgen. Dagelijks wor-
den er buitenlessen gegeven op 
het plein en verschillende groepen 
hebben al een uitstapje gemaakt 
in de wijk en rond de school. Di-
recteur Martijn van Heerde legt 
het uit: “Veel kan niet, maar we 
zoeken juist naar wat wél kan. De 
herfst is ideaal om de omgeving 
van de school te verbinden met 
het onderwijs.”

Op zoek
En zo liepen de afgelopen weken 
de verschillende groepen van De 
Wegwijzer door de omgeving. Een 
wandeling van de onderbouw-
groepen naar Rams Woerthe, waar 
gezocht werd naar herfstbladeren, 
kastanjes, eikels en alle andere 
souvenirs van de natuur die deze 

tijd uit de bomen komen vallen. 
Groep 7-8 ging op zoek naar ver-
schillende soorten paddenstoelen 
om die te fotograferen en ze ke-
ken naar de vogels boven de land-
bouwvelden naast Zuidveen.

Lesmateriaal
De gevonden waar en foto’s wor-
den gebruikt in lessen. Bij rekenen 
werden de meegenomen spullen 
geteld en gesorteerd. Bij begrij-
pend lezen werd uitgelegd hoe 
een stroomdiagram gelezen moet 
worden en kwam de betekenis van 
determineren (van paddenstoelen) 
voorbij. Bij de lessen wereldoriën-
tatie ging het over herfst, padden-
stoelen, roofvogels en uilen.

Martijn gaat verder: “Voor kinderen 
is het belangrijk dat lessen bete-
kenisvol zijn, en dat ze het geleer-
de kunnen koppelen aan dingen 

die ze dagelijks tegenkomen. Ook 
vinden we het belangrijk dat ze 
de omgeving leren kennen en zich 
verwonderen over wat voor moois 
er allemaal dichtbij te vinden is.”

Waarden
Verwondering is de schoolwaarde 

die in deze herfsttijd op De Weg-
wijzer centraal staat. De ande-
re waarden, Weerbaarheid, Goed 
Doen, Verantwoordelijkheid en 
Genieten komen op andere mo-
menten terug in de jaarplanning 
van de school.
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Twee inwoners van Steenwijk 
zijn met de gemeente in ge-
sprek gegaan om één of meer 
hondenspeelterreinen met een 
hek eromheen in de gemeen-
te te krijgen. De gemeente lijkt 
het een goed plan, als er ten-
minste voldoende mensen zijn 
die dat willen. Daarom plaatsen 
de twee onderstaande oproep in 
deze krant.

Voor alle duidelijkheid: dit gaat 
om een omheinde hondenspeel-
tuin, dus met een hek eromheen. 
Het gaat niet om hondenlosloop-
terreinen, daarvan zijn er twee in 
West.

Beste hondenbezitters in Steenwijk,
De afgelopen periode hebben wij, 
Marcel Leenderts en Ingrid Mees-
ter, onafhankelijk van elkaar een 
verzoek bij de gemeente Steenwij-
kerland ingediend om een omhein-
de hondenspeeltuin in Steenwijk 
te realiseren. Op 27 oktober 2020 
hebben wij een eerste verkennend 
overleg met de gemeente gehad 
en zij staan hier welwillend tegen-
over. Onder bepaalde voorwaarden 
wil de gemeente hieraan meewer-
ken. Zo wil de gemeente wel zeker 

weten dat er interesse voor is van 
meer dan alleen wij tweeën.

Wij willen onze schouders eron-
der zetten om een eerste honden-
speeltuin in Steenwijk te realiseren. 
Daarbij hebben we jullie hulp hard 
nodig! Willen jullie ook een om-
heinde hondenspeeltuin – al dan 
niet met toestellen – waar we onze 
honden veilig en vertrouwd met el-
kaar kunnen laten spelen? Word 
dan lid van onze Facebookpagina 

‘Hondenlosloop terrein Steenwijk’ 
en meld je bij ons aan om mee te 
denken. We willen een werkgroep 
oprichten met vertegenwoordigers 
uit zoveel mogelijk wijken.

Ons idee: we gaan van start met 
eerst één hondenspeeltuin en rich-
ten ons daarbij op de locatie achter 
Poly-Ned (Oostermeenthepad). Dit 
omdat deze locatie het gemakke-
lijkst en het snelst is te realiseren. 
Het is namelijk al hondenlosloop-

terrein, het is goed bereikbaar per 
fiets, auto of wandelend en op gro-
te afstand van de bebouwing waar-
door kans op overlast klein is. We 
hopen dat dit eerste pilotproject 
zo’n succes wordt dat meerdere 
hondenspeeltuinen in andere de-
len van Steenwijk volgen!

Doen jullie met ons mee? Meld je 
dan aan om mee te denken in de 
werkgroep en/of word lid van onze 
Facebookpagina!

Aastraat Mevrouw I. van der Sluis Aastraat 61 06 - 83654184
Aastraat De heer F. de Lange (bezorging) Aastraat 53 0521 - 854038
Acaciastraat Mevrouw D. v.d. Velde (bezorging) Paul Krugerstraat 1 0521 - 518774
Acaciaflat De heer D. Bijkerk Verlaatseweg 77 0521 - 512199
Anjelierstraat De heer P. Damhuis Vestdijkhof 5 0521 - 570491
Beetsstraat, N De heer K.R. ter Horst Brederostraat 3 0521 - 510154
Bilderdijkstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21
Bloemstraat Mevrouw H. Holtjer Bloemstraat 16 0521 - 514632
Brederostraat De heer K.R. ter Horst Brederostraat 3 0521 - 510154
Catsstraat, Jacob Mevrouw W. van Ankeren J. Catsstraat 4 0521 - 516593
Gasthuislaan Mevrouw S. Bult Gasthuislaan 66 0521 - 512341
Goghstraat, van Mevrouw S. Delfsma Vermeerstraat 20 0512 - 523417
Halsstraat, Frans Mevrouw A.J. Holkamp Frans Halsstraat 9
Heinstraat, Piet De heer P. Prins Piet Heinstraat 22 0521 - 513896
Hooftstraat, P.C. vacant (contactpersoon)
Hooftstraat, P.C. Mevrouw M. Karademier (bezorging) P.C. Hooftstraat 24
Irisflat De heer P. de Noord Irisstraat 77
Irisstraat Bezorging is geregeld Tulpstraat 67
Kanaalstraat Mevrouw C. ten Veen Kanaalstraat 17 via 0521 - 510904
Kropstraat, H. vacant
Krugerstraat, Paul Mevrouw W. Hermse Paul Krugerstraat 78 06 - 21355886
Lijsterbesstraat vacant 0521 - 853419
Lijsterbesstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper (bezorging) Meidoornstraat 2
Meidoornstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper Meidoornstraat 2
Olphenstraat, A. van vacant
Parkstraat De heer J. Veenman Parkstraat 2 0521 - 513162
Parkstraat De heer C. de Lange (bezorging) Aastraat 53 0521 - 854038
Potgieterstraat Mevrouw I. Plat Potgieterstraat 3 0521 - 511014
Rembrandtstraat (even) De heer K. Pijlman Rembrandtstraat 48 0521 - 854099
Rembrandtstraat (oneven) Mevrouw A. Spithoff Rembrandtstraat 52 0521 - 510350
Riebeeckstraat, Jan van Mevrouw  L. Amesz Jan van Riebeeckstraat 28 0521 – 518985
Rozenstraat De heer H. Holtjer Bloemstraat 16 0521 - 514632
Ruyterstraat, admiraal de Mevrouw M. Bruinenberg Adm. De Ruyterstraat 31
Speykstraat, van De heer R. van Roozendaal Van Speykstraat 12 0521 - 516102
Steenstraat, Jan (oneven) Mevrouw T. Mulder Jan Steenstraat 15 0521 - 514188
Steenstraat, Jan (even) De heer P. Kruithof Jan Steenstraat 28 0521 - 515152
Stokvisstraat, Willem De heer W. Sommer W. Stokvisstraat 37 0521 - 517754
Tulpstraat De heer P. De Noord Irisflat 77 0521 - 853435
Verlaat-De Werven-Groot Verlaat De heer H. Kruithof J. Catsstraat 16 0521 - 512476
Verlaatseweg Mevrouw H. Borman Verlaatseweg 73
Vermeerstraat Mevrouw S. Delfsma Vermeerstraat 20 0521 - 523417
Vestdijkhof De heer P. Damhuis Vestdijkhof 5 0521 - 570491
Vondelstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21

Contactpersonen 
november 2020

COLOFON

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

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

Vestdijkhof 2
8331 PW  Steenwijk
0521 – 51 84 13
 

Dit is een gezamenlijke uitgave van 
de gemeente Steenwijkerland, Woon-
concept en de wijkvereniging Steen-
wijk-West. Hoewel de teksten met 
zorg zijn samengesteld, kunnen er 
geen rechten aan worden ontleend. 

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

Vo
rm

ge
vi

ng
 e

n 
dr

uk
: B

ij
zo

nd
er

D
ru

k 
 | 

 E
in

dr
ed

ac
ti

e:
 E

en
 Z

aa
k 

Va
n 

Co
m

m
un

ic
at

ie

0521 – 522 612

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 

 wijkverenigingsteenwijkwest@gmail.com

Stephan Lambeck, wijkactiviteiten, 

 speellocaties en stukjesschrijver

 woningzoekend in West

 06 – 19 47 63 48

Harm Holtjer, lid 

 Bloemstraat 16

 0521 – 51 46 32

Bestuur

Interesse in omheind 
hondenspeelterrein?

Buurtwerker Steenwijk-West
Wouter Bierens 

 06 – 30 29 48 50 
 w.bierens@sociaalwerkdekop.nl

‘Een basiscursus 
kost vijfduizend 
euro’
Regelmatig staat de oproep in 
deze krant om doppen in te za-
melen. Dit om de kosten van het 
opleiden van hulphonden te be-
talen. Wijkbewoners Rudolf Ruim-
veld (Brederostraat 9) en Elvera 
en Franklin Vermaes (Aastraat 63) 
zitten zich in voor dit goede doel.

Deze keer geen oproep, maar een 
link naar een artikel erover in de 
Steenwijker Courant: https://bit.
ly/32EU9r3. Zowel plastic als me-
talen doppen zijn welkom op de 
genoemde adressen.

www.steenwijkerland.nl
info@steenwijkerland.nl
facebook.com/woonconcept
twitter.com/woonconceptnl
www.woonconcept.nl



