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De Bloemenbuurt is bijna klaar� 
De laatste stap is de inrichting 
van het grote grasveld tussen 
de Lijsterbesstraat en de Acaci-
astraat� Dit is een mooie centra-
le plek waar jong en oud elkaar 
kunnen ontmoeten� Dat bleek al 
tijdens het zomerfeest, waarvan 
het verslag op pagina 2 staat�

De gemeente heeft samen met 
de buurtbewoners een mooi ont-
werp gemaakt. Een plan waar bio-
diversiteit, spelen, ontmoeten en 
sport samenkomen. Er komt een 
plantvak met mooie heesters en 
bloemen en een veld met een 
kleurrijk bloemenmengsel. Ook 
komt er een groot klimtoestel, 
een schommel (met een mand- en 
babyschommel), een wipwap en 
een jeu-de-boulesbaan. De open 
ruimte is groot genoeg voor het 
organiseren van een buurtfeest, 
het plaatsen van een partytent 

en andere activiteiten. 
En natuurlijk komen er 
picknickbanken. 

Kerstboom
Bewoners van de Bloemen-
buurt willen graag jaarlijks een 
grote kerstboom plaatsen op het 
centrale pleintje. Het begin van 
een mooie traditie. Daarom komt 
er een koker in de grond. Hier-
in kan de kerstboom vastgezet 
worden.

Keuze van de kinderen
In de herfstvakantie zochten de 
kinderen van de Bloemenbuurt in 
De Korf speeltoestellen uit. Onder 
het genot van ranja en wat lekkers 
brachten ze hun stem uit. Aan het 
eind van de middag werden de 
stemmen geteld. De kin-
deren waren erg blij met 
het resultaat. 

Planning uitvoering
Het werk is in volle gang. De be-
planting van het speelveld is dit 
najaar klaar. Op de speeltoestel-
len zit een lange levertijd. Zodra 
ze er zijn, worden ze geplaatst; dat 
is ergens in de komende winter of 
het voorjaar van 2023.

Aanhanger 
om gratis
te lenen
De wijkvereniging heeft al jaren 
een aanhanger die iedereen in 
West gratis kan lenen. Medewer-
kers van de Wijkwerkplaats heb-
ben ‘m opgeknapt: er zit nieuwe 
beplating op. Als je de aanhan-
ger wilt gebruiken, moet je even 
bij Jannes Mulder aankloppen. De 
kar staat bij zijn huis schuin te-
genover de Wijkwerkplaats. Ge-
gevens van Jannes staan achterop 
deze Kijk op West.

Let op: als je ‘m leent, wordt van 
je verwacht dat je er netjes mee 
omgaat.

1 – Speeltoestel
2 – Lange picknickbank
3 – Speeltoestel
4 – Korte picknickbank
5 – Jeu-de-boulesbaan
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Bij de wijkwerkplaats staan drie 
plantenbakken, die door de me-
dewerkers zelf gemaakt zijn van 
restmaterialen. Buurman RIBW 
vond ze zo mooi, dat deze vroeg 
om ook een paar plantenbak-
ken te leveren. Inmiddels is dit 
gebeurd; waarschijnlijk staan 
er nu ook een paar mooie bak-

ken voor de RIBW op de hoek 
van de Paul Krugerstraat en de 
Rembrandtstraat.
De wijkvereniging heeft de plan-
ten geschonken die erin staan. Dit 
als dank voor het opknappen van 
de aanhanger, die voor iedereen 
in de wijk te leen is. Zo doen we 
allemaal wat voor elkaar.

www.steenwijkwest.nl
WijkSteenwijkWest


In contact met Buurtzorg

Buurtzorg zit nog gewoon aan de 
Vondelstraat. Dat is niet veran-
derd. Wel zijn de contactgegevens 
gewijzigd. Zo kunt u Buurtzorg be-
reiken: 06 – 12 74 45 14, 

steenwijk4@buurtzorgneder-
land.com. 
Buurtzorg levert zorg aan huis, 
hierbij gaat het om verpleging en 
persoonlijke verzorging.

Nieuwer, veiliger, groener… tijd 
om het te vieren. En dat is ge-
beurd, maar liefst een weekend 
lang! Eerst wilden een paar ou-
ders wat kleins organiseren voor 

de kinderen. Er kwam meer en 
meer bij, wat resulteerde in twee 
dagen vol festiviteiten voor jong 
en oud. Dit was mogelijk doordat 
er heel veel mensen waren die 

wat wilden doen. Dit laat maar 
weer eens zien: vele handen ma-
ken licht werk, en samen is het al-
tijd leuker.

Voor de kids
Zeskamp, springkussen, storm-
baan, buikschuifbaan, limonade-
clown, zaklopen, ballonnenrace, 
suikerspinnen, sponzenrace, wa-
tertrefbal… rond de zestig kinde-
ren hebben zich twee dagen lang 
enorm goed vermaakt. Beide da-
gen werden afgesloten met lekker 
versnaperingen: hamburgers, frika-
dellen en pannenkoeken. 

Voor de volwassenen
Op zaterdagavond was het tijd 
voor de volwassenen om elkaar 
– opnieuw – te ontmoeten bij de
buurtbarbecue. Ruim de helft van
de bewoners had zich aangemeld,
een goede opkomst midden in de
bouwvak. Velen hadden ’s middags 
al genoten van hun kinderen als
vrijwilliger of toeschouwer. Meer
dan vijftig buurtgenoten hebben
elkaar beter leren kennen on-
der het genot van BBQ-hapjes en
drankjes. Voorzitter én buurtbewo-
ner Stephan Lambeck: “Ik zag echt

dat verbindingen werden gelegd, 
prachtig! We mogen spreken van 
een zeer groot succes, en hopen 
dat het voor herhaling vatbaar is.”

Het is gebleken dat het centrale 
veld perfect is voor dit soort acti-
viteiten die de saamhorigheid ver-
groten. Door deze geweldige start 
weten buurtgenoten van de Bloe-
menbuurt elkaar goed te vinden… 
op naar de volgende activiteit: de 
kerstboom. Enthousiasme genoeg!

Dank!
Dank aan alle buurtbewoners, 
aan alle kinderen die genoten, 
aan alle pannenkoekenbakkers, 
pleisterplakkers, vleesbraders, 
koffieschenkers, gangmakers, af-
valruimers en andere vrijwilligers. 
En aan de ondernemers van Steen-
wijk die geld en goederen hebben 
gedoneerd: Schuldink Automotive 
Meppel, De Garage Meppel, Inter-
keur Meppel, Martin’s Garage, Ga-
rage Gert Post, Autobedrijf Karel 
Matter, Autobedrijf Osman, Me-
taalrecycling F. Kallenkoot, Metaal-
handel Spijkerman en Slager Jan 
Lubbinge van JL Catering.
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De donkere tijden voor kerst staan weer voor onze deur. Er is veel 
ellende in de wereld. Maar er zijn gelukkig, als je het wilt zien, ook 
nog ontzettend veel mooie dingen. Zoals velen van jullie wellicht 
niet weten, werk ik als begeleider van mensen met een verstan-
delijke beperking. Deze tijden zijn voor hun altijd erg spannend. 
Enerzijds omdat er veel mooie maar ook spannende feesten aan ko-
men. Maar ook simpelweg door verandering van seizoen. Het blad 
valt van de boom en dat brengt onrust met zich mee. Halloween, 
Sint-Maarten, Sinterklaas en Kerstmis zijn zo maar wat voorbeelden; 
het brengt veel moois maar ook onrust. Zo is het denk ik ook met 
veel kinderen bij ons in de wijk. 

Ook heb je misschien een buurman of buurvrouw die best gevoelig 
is voor donkerte. Denken we nog een beetje om elkaar? Zoek je je 
buren weleens op? Ach, al is het maar een kaartje of een praatje op 
straat. Nu ga ik niet net doen of ik al mijn buren af loop om ze te vra-
gen hoe het gaat, zo is het niet. Toch probeer ik wel met iedereen af 
en toe contact te hebben en écht te vragen hoe het gaat. Juist die-
genen die alleen zijn. Even een berichtje via Facebook of Instagram 
kan ook veel doen. Het zijn voor velen barre tijden waarbij men de 
broekriem aardig aan moet snoeren. Omkijken naar elkaar is nu zo 
mogelijk nóg belangrijker.

Als ik door de wijk rij of fiets, zie ik veel spelende kinderen, ouders 
die samen bij een speeltuin thee drinken en ondertussen op hun 
kinderen passen. Over elkaar opzoeken gesproken… 

De Korf in de Zuidwester wordt gebruikt voor allerlei activiteiten. 
Het zijn er best veel! Mocht je graag eens ergens bij meehelpen om-
dat je je verveelt of je je misschien eenzaam voelt, loop dan eens 
binnen bij De Korf. Je bent van harte welkom!

Even geleden werd er in de Tuba moskee ook weer een gezellige 
braderie gehouden waar allerlei mensen van verschillende komaf 
elkaar ontmoet hebben. Prachtig toch! Pluim aan de organisatie! Ik 
heb vernomen dat het dik voor elkaar was.

Op 16 januari vanaf 19.00 nodigen we vanuit de wijkvereniging 
graag een ieder uit de wijk uit voor de nieuwjaarsreceptie. Deze zal 
zijn in De Zuidwester. Voel je welkom en kom gezellig onder het ge-
not van een hapje en drankje het nieuwe jaar inluiden.

Stephan Lambeck, voorzitter

Van de 
wijkvereniging Feest in de 

Bloemenbuurt

Na ruim twee jaar is de herinrichting van de Bloemenbuurt een feit� Nieuwe energiezuinige woningen, wegen, riool, groen, parkeerplaatsen… 
alles is nieuw. De entree van de RSG is aangepast. Ook heeft de fietser in de Lijsterbesstraat en de Bloemstraat een belangrijke positie op de 
weg gekregen� Met als doel dat het veiliger is� Er zijn wat ongemakken geweest, zoals de keren dat er geen water en geen straatverlichting 
was� Maar uiteindelijk is iedereen blij met het resultaat�  

Gezellig: nieuwjaarsreceptie!
Zet ‘m vast in de agenda voor 
volgend jaar: maandag 16 janu-
ari houdt Wijkvereniging Steen-
wijk-West de nieuwjaarsreceptie. 

Iedereen is van harte welkom om 
19.00 uur. Hapjes, drankjes; maar 
vooral: veel gezelligheid met 
buurtbewoners. Kom ook!
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Einde voor 
Wijkmoestuin 
Heel veel werk onder aanvoering 
van Emile Bastien en enthousi-
aste verhaaltjes in deze Kijk op 
West mochten niet baten: de 
Wijkmoestuin wordt jammer ge-
noeg weggehaald. Er zijn simpel-
weg te weinig handen uit de wijk 
om de moestuin te onderhouden. 

Op het moment dat u dit leest, 
is de Wijkmoestuin bij de Ver-
meerstraat waarschijnlijk al om-
geploegd. Er komen wat mooie 
struiken, planten en bloemen 
voor in de plaats, zodat het er ge-
zellig uitziet.

Van de 
buurtwerker
Ideetje…
Sinds het verschijnen van de laatste Kijk op West voor de zo-
mervakantie, waren er aardig wat activiteiten in Steenwijk-West. 
Gezellig!

Zo waren er sport-en-spelactiviteiten bij De Korf en in de nieu-
we Bloemenbuurt. Ook is het Bakkie West (voorheen Kopje Kof-
fie West) weer opgestart: elke eerste dinsdag van de maand van 
15.30 tot 17.00 uur. In september was het Burendag; onder andere 
RIBW en de Wijkwerkplaats hebben daaraan meegedaan. En niet 
te vergeten: het gezellige buurtbakkie bij De Eendracht, zie het ar-
tikel op de achterpagina. Kortom: er gebeurt van alles in de wijk. 

Misschien heeft u zelf ook een idee om iets in uw eigen straat of 
buurtje te organiseren. Of misschien zelfs iets voor de hele wijk. 
Ideeën zijn van harte welkom! Ik ga graag met u in gesprek om te 
bekijken wat mogelijk is. Wie weet vinden we samen nog andere 
bewoners die iets vergelijkbaars willen.

Een groenere straat, samen wandelen of sporten, een Buurthap… 
of iets totaal anders. Ik kom graag met u in contact en samen on-
derzoeken we mogelijkheden. Binnen de wijk of bijvoorbeeld bij 
het Vrijwilligers Informatie Punt Steenwijkerland.

Taco Schiphorst, buurtwerker

2024: Rembrandtstraat 
en Paul Krugerstraat
Een deel van de bewoners van de 
Rembrandtstraat en Paul Kruger-
straat heeft vorige maand een 
brief ontvangen� Daarin kondig-
de Woonconcept aan dat de wo-
ningen niet meer voldoen aan de 
kwaliteit die zij willen bieden� 
Er zijn onderzoeken geweest of 
de woningen kunnen worden ge-
renoveerd Daaruit is gebleken 
dat de woningen een te slechte 
basis hebben en dat slopen de 
beste keuze is�

Het gaat om Paul Krugerstraat 11 
tot en met 49, Rembrandtstraat 
60 tot en met 84 en 79 tot en 
met 103. Dus het stukje Rem-
brandtstraat vanaf de Jan van 
Riebeeckstraat tot de Paul Kru-
gerstraat aan beide kanten, en 
dan rechtsaf de rij woningen on-
der één dak aan de rechterkant.

Na de zomer van 2024 worden de 
woningen gesloopt; het duurt dus 
nog ruim anderhalf jaar voordat 
het begint. Bewoners krijgen zo 
ruim de tijd om op zoek te gaan 
naar een woning die aansluit bij 
hun woonwensen. In 2025 start 
Woonconcept met de nieuw-
bouw. Begin 2026 zijn de wonin-
gen klaar.

Wat komt ervoor in de 
plaats?
Op dit moment zijn de plannen 
nog niet bekend. De gemeente 

Steenwijkerland en Woonconcept 
hebben de afgelopen maanden 
gewerkt aan een plan. In dit plan 
wordt bedacht hoe de nieuwe 
wijk eruit gaat zien. Denk aan het 
aantal woningen, type woningen 
en de parkeer- en groenvoorzie-
ningen. Deze krant houdt bewo-
ners van West op de hoogte.

Let op! 
Oplichters 
actief
Kortgeleden kreeg Woonconcept 
een bericht dat een bewoner is 
opgelicht. De bewoner werd ge-
beld dat er onderhoud moest 
worden gedaan aan de cv-ketel. 
Niet veel later stonden er twee 
‘monteurs’ op de stoep. Ze zeiden 
van HomeTeam te zijn. Na afloop 
moest de bewoner een flink be-
drag met pin betalen.

Goed om te weten
• U krijgt altijd vooraf een kaartje 

of een brief – van HomeTeam,
Langeland Borgman, Van der
Sluis of Brouwer – als er onder-
houd moet worden gedaan. 

• U moet zelf een afspraak ma-
ken, monteurs komen nooit zo-
maar langs.

• U hoeft niet te betalen voor
onderhoud.

• De monteur kan zich 
legitimeren.

• Onderhoud wordt altijd gedaan 
op werkdagen, van maandag
tot en met vrijdag. Niet in het
weekend.

Twijfelt u? Bel Woonconcept of 
HomeTeam.

Sloop gestart Stukjes voor deze krant

Teksten, foto’s? Welkom!

De volgende Kijk op West verschijnt 13 maart 2023. 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 
31 maart 2023 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.

In oktober is aannemer Revoort 
in opdracht van Woonconcept 
gestart met het saneren en slo-
pen van de huizen in de Jan 
Steenstraat, Admiraal de Ruyter-
straat en de Vondelstraat. Dat is 

een behoorlijke klus die tot in 
het voorjaar van het nieuwe jaar 
doorgaat. Daarna gaat de ge-
meente aan de slag met de ver-
vanging van de riolering en de 
nutsvoorzieningen. De verwach-

ting is dat de bouwaannemer in 
de zomer van start gaat met de 
bouw van de nieuwe woningen. 
Kortom: ook het komende jaar 
veel activiteiten in de omgeving 
van de Jan Steenstraat!
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Energie besparen? 
Vraag gratis advies aan een energiecoach

We leven in een bijzondere tijd: 
we hebben niet alleen te ma-
ken met gestegen prijzen van 
allerlei producten, ook de ener-
gierekening gaat omhoog� Veel 
mensen maken zich daar zor-
gen over, maar je kunt er zeker 
wat aan doen� Bijvoorbeeld door 
energie te besparen en uw eigen 
energieverbruik te veranderen� 

Energiecoaches helpen daar-
bij� Zij geven praktische tips om 
energie te besparen�

Steeds meer mensen weten de 
weg te vinden naar een ener-
giecoach, bijvoorbeeld Robbert 
Vlagsma: “Een energiecoach is 
een speciaal opgeleide vrijwilli-
ger die samen met mensen naar 
hun energiegebruik kijkt, naar 
het soort verlichting en verwar-

ming in hun huis, de hoeveel-
heid water die iemand verbruikt, 
de elektrische apparaten en de 
hoogte van de energierekening. 
Op basis daarvan kan de ener-
giecoach slimme en handige be-
spaartips geven. De coach komt 
thuis op bezoek op een moment 
dat het de bewoner uitkomt. Juist 
nu in deze tijd kan een energie-

coach mensen echt een stap ver-
der helpen met het besparen 
van energie, en dus geld.”

Altijd raak
De energiecoaches hebben in-
middels heel wat huisbezoeken 
afgelegd. “De ervaring leert dat 
de gesprekken er echt toe doen. 
Het levert altijd wel een aantal 
(kleine) maatregelen op waar-
mee je kunt besparen. Die maat-
regelen kosten vaak weinig. Dus 
ook voor mensen met een kleine 
beurs is dit goed. Bovendien heb-
ben we een paar gratis bespaar-
dingetjes bij ons”, aldus Robbert. 
“Het zijn vaak leuke gesprekken 
en ze leveren positieve reacties 
op, omdat mensen zich geholpen 
voelen, dat waarderen mensen.”

Maak een afspraak
De energiecoaches houden 
spreekuur in het Infopunt Duur-
zaam Doen, Kerkstraat 4 in Steen-
wijk, telefoon: 06 – 21 92 24 29.

Je kunt als huurder van Woonconcept gratis een
afspraak maken met DeVoorzieningenWijzer.
Een consulent van De VoorzieningenWijzer komt
dan bij je thuis en neemt de �nanciële situatie door.
Je kijkt dan samen of je nog geld kunt besparen.
Of er bijvoorbeeld gemeentelijke regelingen zijn 
waar je gebruik van kan maken. Ook bij het 
aanvragen van de energietoeslag van de gemeente, 
kunnen zij helpen.
Maak een afspraak op www.datgeldtvoormij.nl 

Energiecoaches zijn speciaal opgeleide vrijwilligers 
met heel veel verstand van energie. Zij geven je 
slimme en handige tips om energie te besparen. 
Hierover gaan ze graag met je in gesprek. 
Het is ook nog eens helemaal gratis.

Een vakman komt bij jou thuis en doet een paar 
kleine aanpassingen die meteen veel energie 
besparen.

• Een waterbesparende douchekop
• Een borstel en klep voor op de brievenbus
  in de deur.
• Het hang- en sluitwerk van de ramen en 
  deuren wordt opnieuw gesteld zodat ramen en
  deuren goed sluiten.

Snelle oplossingen!

Woonconcept gaat de wijken in met 
verschillende materialen die je zelf 
kunt gebruiken in je huis. Bijvoorbeeld 
ledlampen, tochtstrips en radiatorfolie.

We delen isolatiematerialen uit

De VoorzieningenWĳzer

EnergiecoachesDe energieprĳzen zĳn hoog. Woonconcept heeft geen invloed op 
de (stĳgende) energieprĳzen. Maar we kunnen jou als bewoner 
wel helpen om energie te besparen of om op andere manieren 

meer geld over te houden.

We verduurzamen woningen
We willen zo snel mogelijk onze woningen verduurzamen, maar we kunnen

niet alle woningen tegelijk verduurzamen. Veel warmte in een huis gaat verloren 
via het dak. In de komende jaren gaan we daarom versneld heel veel daken 

vervangen. We kunnen jou nu helpen met het volgende    

Besparingswĳzer

Hoe maak je een afspraak?
Steenwijkerland aanmelden@ecsteenwijkerland.nl 
Meppel energiecoach@duurzaamnijeveen.nl 
Hoogeveen bel met 085 – 792 0158

Bij het Infopunt Duurzaam 
Doen krijg je allerhande infor-
matie over energiebesparen-
de en duurzame oplossingen� 
Over zonnepanelen, je tuin, 
elektrisch koken, bewust bood-
schappen doen… Als je in het 
centrum van Steenwijk bent, 
loop dan eens binnen� Je wan-
delt gegarandeerd het pand uit 
met ten minste één goed idee 
dat je direct kunt toepassen� 
Robbert Vlagsma, coördinator 
Infopunt Duurzaam Doen, heet 
je van harte welkom� 

Het zijn bijzondere tijden: niet 
alleen hebben we te maken met 

gestegen prijzen in de winkels, 
ook de energierekening gaat om-
hoog. Reden genoeg om te kijken 
wat we daar met z’n allen con-
creet aan kunnen doen. Woon-
concept verduurzaamt zoveel 
mogelijk. Ook kunt u zelf bespa-
ren, de Energiecoach helpt daar-
bij. Zie ook het artikel daarover.

“Juist ook voor 
huurders!”
Robbert: “Het is zo jammer dat er 
weinig huurders hier binnenlo-
pen. Want ook zij wonen vaak in 
huizen waar nog veel te besparen 
valt. Er was pas een actie van de 
gemeente: huurders konden hier 

een gratis energiebespaartas ha-
len. In totaal zijn er driehonderd 
opgehaald. Dat is hartstikke mooi. 
Maar heel graag zouden we ook 
bij al die huizen langsgaan voor 
een gratis energieadvies.”

Praktische voorbeelden
U kunt er niet alleen terecht voor 
informatie maar ook voor inspira-
tie. In het Infopunt ziet u prakti-
sche voorbeelden. Wat doen de 
gemeente, bedrijven en andere 
organisaties? Wat leeft er in de 
buurten en kernen? En wat kunt 
u zelf doen? De aanwezige voor-
lichters helpen u graag om een
bewuste keuze te maken. Pak ik

wat vaker de fiets in plaats van de 
auto? Ga ik een dag minder vlees 
eten? Wat kunt u in uw tuin doen? 
Wat kunt u met andere bewoners 
oppakken?

Doen!
Wilt u weten hoe u uw huis ener-
giezuiniger kunt maken? Hoe u 
het kunt isoleren? Of welke mo-
gelijkheden u nog meer hebt 
om energie te besparen? Loop 
dan eens binnen bij het Infopunt 
Duurzaam Doen aan de Kerk-
straat 4. Ze helpen u daar verder 
op weg helpen met informatie, 
tips en persoonlijke adviezen.

Kom langs bij het 
Infopunt Duurzaam Doen

Kijk op Besparen 

Energie-
toeslag?
Voor de lagere inkomens is er een 
energietoeslag van 1300 euro. 
Een keer in 2022 en nog een keer 
in 2023. Denkt u daarvoor in aan-
merking te komen? Kijk dan op 
de site van de gemeente (zoek op 
‘energietoeslag’). Als u daar niet 
uitkomt, kunt u bellen: 14 0521. 

Robbert Vlagsma (links) en 
Henny van Rij zijn 

energiecoaches 
(foto Martine Sprangers)

In Steenwijk is In Steenwijk is 
dit al gebeurd�dit al gebeurd�
In Steenwijk is 
dit al gebeurd�
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Hulp nodig bij geldzaken?
Allerlei formulieren, toeslagen, 
moeilijk leesbare brieven van 
instanties… het is vaak erg las-
tig om uw geldzaken goed te 
regelen� Een foutje kan dat gro-
te gevolgen hebben� Dus dat 
wil je niet� Vraag hulp aan het 
Geldloket!

Het Geldloket Steenwijkerland is 
dé plek waar wij u snel en per-
soonlijk helpen met uw geldza-
ken. Deze hulp is gratis. U kunt 
daar terecht met vragen over 
bijvoorbeeld financiën, bud-
getadvies, betaalproblemen en 
schulden. Ook wordt u geholpen 
om uw inkomsten en uitgaven op 
een rijtje te zetten.

Kom langs op het 
spreekuur
U kunt zonder afspraak binnenlo-
pen. Het inloopspreekuur is elke 
donderdagmiddag van 13.00 tot 

16.00 uur. Bij Sociaal Werk De 
Kop op Stationsplein 10 in Steen-
wijk. Wilt u liever bellen? Dat kan 
ook: 0521 – 745 080.

Wilt u alvast zelf aan de slag? Kijk 
dan ook op de website steenwij-
kerland.nl/geldloket. Het Geldlo-
ket is een samenwerking van de 
gemeente Steenwijkerland, So-
ciaal Werk De Kop, de Gemeen-
telijke Kredietbank (GKB) en 
vrijwilligersorganisaties.

VoorzieningenWijzer: 
gratis hulp met financiën
Komt u net niet helemaal rond? 
Of zelfs helemaal niet? Denkt 
u dat er misschien wel financi-
ele regelingen zijn waarvan u
gebruik kunt maken? Of dat u
toeslagen kunt krijgen, maar
weet u het niet precies? Of dat
die zorgverzekering goedkoper
kan, maar ja, er zijn zó veel mo-
gelijkheden!? Met al die vragen
helpt de VoorzieningenWijzer u�

Er zijn veel mensen die recht 
hebben op de energietoeslag 
van € 1.300,- maar deze nog niet 
hebben aangevraagd. Bijvoor-
beeld mensen met recht op AOW. 
Hulp nodig bij het aanvragen van 
die toeslag? De Voorzieningen-
Wijzer kan u helpen! 

Hoe werkt het?
Een consulent van de Voorzienin-
genWijzer komt op afspraak bij u 
thuis. Aan de hand van uw per-
soonlijke situatie kijken jullie 
of u gebruik kunt maken van re-

gelingen en voorzieningen. Ook 
kijkt de consulent kritisch of u 
kunt besparen op de energiere-
kening en zorgverzekering. Kunt 
u besparen, dan helpt de con-
sulent met aanvragen. Makkelijk
en snel! En gratis.

Wat bekijkt de 
VoorzieningenWijzer? 
Als u aan tafel zit met de con-
sulent, kunt u al uw vragen 
stellen. De consulent kent het 
doolhof van regelingen op zijn/
haar duimpje! Samen kiest u voor 
de beste besparingen en regelin-
gen en de consulent van de Voor-
zieningenWijzer regelt dit dan 
meteen. Bekeken worden: 
• gemeentelijke regelingen (uit-

kering, tegemoetkomingen,
bijzondere bijstand enz.),

• zorgverzekering,
• energieleverancier,
• toeslagen van het Rijk,
• aangifte inkomstenbelasting

(teruggave),
• regelingen van Woonconcept

(huurbevriezing, huurverlaging).

Maak een afspraak
Een adviesgesprek duurt on-
geveer 40 minuten. U moet zich 
van te voren aanmelden. Dit kan 
via: info@sociaalwerkdekop.nl of 

telefoon: 0521 – 745 080. Voor 
een zo goed mogelijk advies is 
het belangrijk om de juiste ge-
gevens in te vullen. Daarom vra-
gen wij u een aantal zaken mee 
te nemen zoals: 
• DigiD
• Jaarafrekening of maandver-

bruik energieleverancier
• Polisblad zorgverzekering
• Overzicht medicijnen (indien

van toepassing)
• Toeslagen (of tijdens afspraak

met DigiD via mijntoeslagen.nl)
Sociaal Werk De Kop biedt de 
VoorzieningenWijzer aan, samen 
met de woningcorporaties Woon-
concept en Wetland Wonen en 
de gemeente Steenwijkerland. 
De VoorzieningenWijzer helpt 
u om inzicht te krijgen op wel-

ke kosten u kunt besparen. We 
zijn ook aangesloten op de web-
site  datgeldtvoormij.nl.  Lees hier 
meer over de Voorzieningen- 
wijzer en ervaringen van 
anderen. 

19.0
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We horen soms dat bewoners hun mechanische 
ventilatie uitzetten of de ventilatieroosters 
dichtzetten. Om het sneller warm te krijgen
en om energie te besparen. Dat is niet slim! 
Door de ventilatie uit te zetten, wordt het huis 
vochtig. Dat kan schimmel veroorzaken. 
Bovendien duurt het langer om vochtige lucht te 
verwarmen, dus duurt het uiteindelijk langer om 
het huis warm te krijgen.

Elektrisch koken? 
We krijgen veel aanvragen van bewoners voor 
elektrisch koken. Om op die manier gas te besparen.
Toch bespaart het koken op inductie maar weinig 
gas. Koken op gas is in veel gevallen nog altijd 
goedkoper dan elektrisch koken. Met koken op een 
inductie bespaar je ongeveer € 80,- gas per jaar. 
Maar je moet de kosten voor kWh betalen. 
En de aanschaf van een inductiekookplaat en de 
bijbehorende pannen kost ook al snel € 500,-

Wat kun je zelf doen?Tips!

Zet je verwarming wat lager
Zet je thermostaat op 19 of 20 graden. Je kachel werkt dan 
minder hard. Hierdoor bespaar je energie en geld. 
Zet de thermostaat voordat je gaat slapen of lang weggaat 
op 15 graden. Zo bespaar je nog meer.

Douche maximaal 5 minuten
Sta je altijd lang onder de douche? 
Dan betaal je meer geld. Het kost namelijk veel energie
om het water op te warmen. Douche maximaal 5 minuten 
om energie en geld te besparen.

Was op 30 of 40 graden
De meeste was wordt schoon op 30 of 40 graden. 
Dit geldt niet voor vaatdoekjes. 
Was ook met een volle trommel. 
Dan draait de wasmachine minder vaak.

Plaats radiatorfolie achter je radiatoren
Met radiatorfolie voorkom je dat een groot gedeelte 
van je warmte verloren gaat via je buitenmuren. 
Radiatorfolie kaatst de warmte terug. Plak radiatorfolie 
achter je radiator. Zo zorg je ervoor dat de warmte beter in 
je huis blijft. Dit kun je heel makkelijk zelf doen.

Gebruik een spaardouchekop
Gemiddeld komt er zo’n 12 liter water per minuut 
uit de kraan. Met een waterbesparende douchekop 
kun je dit terugbrengen naar 8 liter water per minuut.

Stel je ketel in op 60
Veel cv-ketels staan ingesteld op 80 graden. 
Je cv-ketel werkt ook goed als je deze instelt op 60 graden. 
Dat bespaart veel gas en dus ook veel geld! 
Online vind je veel instructie�lmpjes voor 
verschillende merken ketels. Kijk op www.zetmop60.nl. 

Plaats tochtstrips
Met tochtstrips sluit je naden en kieren af. 
Bijvoorbeeld bij ramen en deuren. 
Zo houd je tocht en kou tegen.

Gebruik een brievenbusborstel
Gebruik een brievenbusborstel en deurborstels. 
Plaats een brievenbusborstel en deurborstels, daarmee ga 
je tocht tegen en houd je warmte binnen.

- 8 l

60 Co

Laat de mechanische ventilatie (MV box) aan

ON

Emotionele telefoontjesKindgebonden budget

Ingewikkelde regeling Minder toeslag

Bellen met instanties is niet altijd even gemakkelijk, 
helemaal als je er emotioneel in zit. Dat is de meer-
waarde van de consulenten van de Voorzieningen-
Wijzer: zij kunnen er zakelijker mee omgaan. Dit leidt 
meestal tot concrete resultaten.

Een gescheiden man zat in de bijstand en had geen 
cent te makken. Zijn kinderen bleken op het adres van 
zijn ex ingeschreven te staan. Door – in overleg – de 
man hoofdaanvrager van de kinderbijslag te maken 
van één kind, had hij recht op 370 euro per maand 
kindgebonden budget!

Niet overal is een standaard formuliertje voor. Zoals 
de bijzondere situatie huurtoeslag. Als leek kom je hier 
niet zo snel op, de VoorzieningenWijzer wel. Resultaat: 
een gepensioneerde dame zonder financiële zorgen.

Een vrouw kreeg na een verbroken relatie nog steeds een 
toeslag. Dat was wel lekker, die extra financiële ruimte. 
Door de VoorzieningenWijzer kwam ze erachter dat ze al 
dat extra’s weer moest terugbetalen. Toen is die lekke-
re toeslag toch maar stopgezet. Om erger te voorkomen.

Teruggave Belastingdienst

Omzien Naar Elkaar

Twee jongedames die samenwoonden, hadden nog 
nooit gehoord van de mogelijkheid om belastinggeld 
terug te krijgen. Ze bleken over de laatste vijf jaar nog 
tussen de 2000 en 3000 euro tegoed te hebben. Dat 
is geen extraatje, dat is een grote bonus!

Een man had door een rampzalig verlopen liefdes-
avontuur niet meer dan een kale woning met een 
luchtbedje waarop hij sliep. Door korte lijnen met 
Stichting ONE (Omzien Naar Elkaar) kon deze man 
een nieuwe start maken.

Hieronder staan zes mooie voorbeelden van de Voorzieningenwijzer.

Annemiek Steenbeek en Sofie Reuvers zijn namens 
Sociaal Werk De Kop de twee consulenten van de VoorzieningenWijzer

Komt u niet meer uit met de da-
gelijkse boodschappen? Dan is de 

Voorzieningenwijzer iets voor u!
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Peuters welkom 
bij Sint Nicolaas
Waar eerst De Bezige Bijtjes was, heeft nu kindcentrum Willem Alexander de peuteropvang� Peuters met 
hun ouders of andere begeleider zijn op vrijdagochtend 2 december van harte welkom�

Het thema is Sinterklaas. Er wordt 
voorgelezen, bewogen en geknut-
seld in het atelier. Drinken voor 
de kinderen en koffie en thee 
voor de volwassenen zijn gra-
tis. Tijd: van 9.30 tot 11.00 uur. 
Graag aanmelden via peuterop-

vangwillemalexander@accrete.nl 
of 0521 – 514 686. Ook voor een 
rondleiding op een andere dag 
kunt u bellen.

Kort geleden is de de groepsruim-
te veranderd en zijn uitdagende 

speelhoeken toegevoegd. Het is 
een mooie plek geworden waarin 
kinderen zelf op onderzoek kun-
nen gaan. Spelen in de huishoek 
of beweeghoek, bouwen in de 
constructiehoek of schilderen in 
het atelier; het kan allemaal!

Samensprong kleurt Giga-Groen 

Giga-Groen, het thema van de 
Kinderboekenweek 2022, paste 
natuurlijk prachtig in een school 
die van binnen al helemaal in 
groen gekleurd is. De groepen 1, 
2 en 3 openden de week met een 
heus optreden. De allerkleinsten 
waren in hun toneelstuk op zoek 
naar de kleur groen en uiteraard 
hebben ze die gevonden. 

Verder gingen alle groepen de na-
tuur in voor een wandeling. Ook 
werd er druk geknutseld met na-
tuurlijke materialen en bekeken 
we beestjes met een vergroot-
glas. Aangezien er zoveel passen-
de boeken te vinden zijn als het 
gaat om Giga-Groen, is er extra 
veel gelezen en voorgelezen. 

Op 3 november is de Kinder-
boekenweek afgesloten met een 
bijzondere roofvogelshow. De 
kinderen maakten op spectacu-
laire wijze kennis met verschil-
lende soorten roofvogels. De 
show werd bij de Zuidwester ge-
houden en is in samenwerking 
met de Wegwijzer georganiseerd. 

Met en van elkaar leren

Het is een mooi beeld: als je aan 
het begin van de morgen bin-
nenloopt op de Wegwijzer zie je 
op verschillende plekken kinde-
ren met z’n tweeën uit hetzelfde 

boek lezen� Ze zijn dan aan het 
duo-lezen� Bij het duo-lezen 
worden twee kinderen op basis 
van hun leesniveau aan elkaar 
gekoppeld en lezen ze samen 
een boek�

De kinderen die met elkaar lezen, 
zitten niet altijd bij elkaar in de 
klas of in de jaargroep. Het kan 
dus zijn dat je leest met iemand 
die een groep hoger of lager zit. 
Zin voor zin lezen de kinderen om 
de beurt hardop voor, terwijl de 
ander zacht meeleest en waar no-
dig corrigeert. Aan de kinderen is 
te zien dat ze betrokken lezen en 
dat ze er plezier in hebben.

Het past bij de ontwikkeling van 
de Wegwijzer, waar steeds meer 
tussen de groepen samenge-
werkt wordt. Dat gebeurt ook bij 
VierKeerWijzer, waarin aardrijks-
kunde, geschiedenis en natuur-
onderwijs via thema’s worden 

aangeboden. Ook leerkrachten 
werken daardoor meer met el-
kaar samen. Dit zorgt voor steeds 
meer doorgaande leerlijnen op 
school.

dit is een

school

Hand in hand naar 
Rams Woerthe
Kinderen hebben een aangebo-
ren drang tot leren en ontdekken. 
Ze zijn nieuwsgierig en hebben 
een enorm doorzettingsvermo-
gen. Ze vallen en staan weer op 
en blijven proberen tot ze iets 
kunnen of snappen. Met deze 
eigenschappen kunnen kinde-
ren zich geweldig uitleven in de 
herfst.

De kinderen van kinderopvang 
Speel@Home gaan dan ook vaak 
samen op pad naar het park, on-
der begeleiding van de peda-
gogisch medewerkers. Eikels en 
kastanjes, allerlei beestjes, bla-
deren in alle soorten en maten 
en kleuren: er valt heel veel te 
beleven.

Veilig de winter door

Brandweer waarschuwt voor 
onveilige bloempotkachel

Hoe kun je goedkoop je huis verwarmen met zo weinig mogelijk gas en/of stroom? Dat is wat veel men-
sen zich afvragen nu de gas- en stroomprijzen zo hard zijn gestegen� De grootste besparing luidt: de ka-
chel een paar graden lager zetten� En de beste tip: gebruik geen kaarsen of bloempotkachels�

Brandweer Nederland: “We krij-
gen veel vragen over de veilig-
heid van olie- en gaskachels en 
het aansteken van kaarsen in huis. 
Het gaat dan om brandveiligheid 
maar ook om gezondheidsrisico’s 
die kunnen optreden bij het ina-
demen van rook en fijnstof. Dat is 
niet gezond. Daarnaast is er ook 
het risico op koolmonoxidever-
giftiging bij een onvolledige of 
slechte verbranding.”

Olie- en 
petroleumkachels
Er zijn mensen die oude olie- en 
petroleumkachels van stal ha-
len. Deze stoten fijnstof uit, dus 
ze vormen niet de gezondste op-
lossing. Ook koolmonoxidevergif-
tiging ligt op de loer. Gebruikt u 
wel zo’n kachel? Let dan op de 
volgende punten:

• Laat de kachel installeren door
een professional.

• Zet de olie- of petroleumkachel
op een veilige afstand van meu-
bels en gordijnen. De stralings-
warmte kan ervoor zorgen dat
deze in brand vliegen.

• Wees voorzichtig met het bijvul-
len van olie of petroleum. Doe dit 
niet als de kachel nog warm is.

Bloempotkachel: niet
doen!
De bloempotkachel is een trend:
waxinelichtjes met daarboven-
op een bloempot. Gebruik die
niet, adviseert de brandweer
met klem. Om allerlei redenen.
De waxinelichtjes staan vaak
niet stabiel en/of te dicht bij el-
kaar, waardoor het kaarsvet ge-
makkelijk vlam kan vatten. Er
zijn al branden ontstaan door

een bloempotkachel. Bovendien 
is het niet gezond om veel waxi-
nelichtjes en kaarsen te branden; 
en samen met de bloempot is het 
nóg ongezonder. En tenslotte: het 
is duur; uw cv brandt goedkoper 
dan zakken vol waxinelichtjes.

Rook- en 
koolmonoxidemelders
Zorg dat u een goede en werken-
de rookmelder hebt hangen in de 
buurt waar u stookt en in aangren-
zende ruimtes. Wees je ervan be-
wust dat bij een minder optimale 
verbranding koolmonoxide kan 
ontstaan. Ook bij de houtkachel, 
pelletkachel of petroleumkachel. 
Koolmonoxide is levensgevaar-
lijk: je stikt erin. Woonconcept 
zorgt in alle woningen voor goede 
rookmelders. Maar u kunt er altijd 
zelf meer ophangen.
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Taalpunt helpt 
mensen met lezen en 
schrijven en rekenen
Hulp krijgen is heel gewoon� Steeds meer mensen gaan naar de Voedselbank, bedrijven krijgen coronasteun en er is hulp om je tuin te doen 
als dat zelf niet lukt� Het is dus ook heel gewoon om je te laten helpen met lezen en schrijven, rekenen en ‘digitale vaardigheden’� Dat is hoe 
je de computer of telefoon gebruikt om bijvoorbeeld een mail te sturen, geld over te maken en formulieren in te vullen� Taalpunt Steenwij-
kerland geeft die hulp�

LET OP: bij het Bakkie West op dinsdag 6 december, 15.30 uur zijn Mieke 
en Esther van Taalpunt aanwezig en beantwoorden ze al uw vragen.

“Wij van Taalpunt zijn er om te 
helpen”, zegt coördinator Esther 
ten Hove. “Mensen missen soms 
een basis in rekenen en taal. Dat 
zijn mensen uit het buitenland, 
maar ook mensen die hier ge-
boren zijn. Daardoor is het lastig 
om bijvoorbeeld prijzen in de su-
permarkt in te schatten, een brief 
van de gemeente te lezen of een 
treinkaartje online te kopen.” De 
hulp van Taalpunt is meestal een-
op-een: een vrijwilliger helpt de 
deelnemer. Of in kleine groep-
jes. Zo krijgt iedereen hulp op 
maat. Ook is er een Taalcafé en 
een Taalwandelgroep, voor elk 
wat wils.

Niet bang meer
Esther vertelt: “Soms helpen 
we mensen die hier al heel lang 
wonen. Er was iemand die bijna 
geen Nederlands sprak. Daardoor 
was ze angstig om naar buiten te 
gaan, om te winkelen of om de 
telefoon op te nemen. Ze is over 
haar angst heen gestapt en heeft 
bij Taalpunt aangeklopt. Nu ze 

Nederlands heeft geleerd, durft 
ze de deur uit te gaan. Ze zit re-
gelmatig gezellig bij haar buren 
op de koffie!”

Veel voordelen
Mieke Peters vult aan: “Het is heel 
belangrijk om te kunnen lezen en 
schrijven en rekenen. En ook om 
je digitaal te kunnen redden. Dat 
maakt het leven gemakkelijker. 
Mensen die door Taalpunt zijn 
geholpen, komen vaker buiten, 
hebben meer sociale contacten, 
kunnen gemakkelijker rondko-
men. Allemaal voordelen! Zoals 
de website zegt: Taalpunt Steen-
wijkerland is er voor jou!”

www.taalpuntsteenwijkerland.nl
Mieke Peters: 06 - 515 422 34 
Esther ten Hove: 06 - 307 165 92

Welkom bij Taalpunt, Matthijs 
Kiersstraat 11: iedere donderdag 
van 14.00 tot 16.00 uur.
Welkom in de bibliotheek, Mep-
pelerweg 47a: iedere donderdag 
van 18.30 tot 20.00 uur.

Wijkwerkers Taalpunt Mieke (links) en Esther

Villa Parkzicht

“Midden in de wijk, 
dat is goed!
De bewoners van Villa Parkzicht 
wonen al vele jaren op de hoek 
van de Aastraat en de Verlaat-
seweg� Ze genieten van deze 
plek vlakbij het park, maar ook 
midden in de wijk� Zorgverle-
ner Vanboeijen heeft de locatie 
overgedragen aan de Stichting 
Joyce-House� Johan de Kruijf, di-
recteur van deze stichting: “We 
zijn blij dat we de zorg gaan le-
veren in Steenwijk-West� Zo kan 
de hechte groep bewoners bij el-
kaar blijven wonen�”

“Midden in een woonwijk staan 
we midden in de samenleving”, 
aldus de directeur. En dat is de 
bedoeling van Stichting Joy-
ce-House, die zorg biedt aan ern-

stig meervoudig beperkte (jong)
volwassenen. 
“Deze mensen doen gewoon mee, 
en dat kan gelukkig in West. De 
locatie ligt midden in de wijk, en 
dat is goed!”

Vreugde en blijdschap
Stichting Joyce-House is ver-
noemd naar de dochter van een 
van de oprichters. Joyce is licha-
melijk en verstandelijk beperkt 
vanwege een medische fout di-
rect na de geboorte. De naam 
Joyce staat voor vreugde en blijd-
schap. Dat is wat de stichting dan 
ook wil uitstralen. Een mooi zin-
vol en vreugdevol leven voor be-
woners en deelnemers aan de 
activiteiten.

Open Dag NoordWestGroep 
daverend succes
Een aantal mensen uit Steen-
wijk-West heeft werk via 
NoordWestGroep, het werk-
ontwikkelbedrijf van deze ge-
meente� Zij namen buren en 
familie mee naar de Open Dag 
vanwege het 60-jarig bestaan� 
Bezoekers keken hun ogen uit� 
Voor kinderen was er een leuke 
puzzelspeurtocht�

Directeur Arjen Mol: “Wij hebben 
een band met Steenwijkerland en 
hopen dat andere bedrijven en 
verenigingen zich ook meer en 
meer gaan verbinden met elkaar. 
Zodat we samen nog meer gaan 
werken aan: Werk. Voor elkaar. Dit 
is onze nieuwe slogan die aan-

geeft dat werk zoveel meer is dan 
inkomen alleen.”

Bij NoordWestGroep is er plaats 
voor iedereen. Ze kijken niet naar 
diploma’s, maar naar wie je bent, 
wat je kunt en wat je zou willen. 
Zij ontwikkelen mensen op weg 
naar werk. Bijvoorbeeld bij groen-
voorziening, in de horeca, in de 
industrie, in de schoonmaak, bij 
de technische werkplaats, in het 
magazijn of in de postbezorging.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op de 
site nwgkopwerk.nl of bel met 
Sonja Fokkens, teamleider NWG 
Kopwerk, via 06 – 43 87 51 26. 

Traditie: zingen met kerst
Beth-El organiseert ieder jaar 
kerstzang. Dit jaar op kerstmid-
dag: zaterdag 24 december. Lijkt 
het u mooi om mee te gaan zin-

gen bij ouderen en zieken in 
Steenwijk en Zuidveen? Om 
17.00 uur start de kerstzang bij 
het gebouw van Beth-El aan de 

Gasthuislaan 109. Meer info: vzg-
bethel.nl of via Leonie de Vos, 
info@vzgbethel.nl.

Buren bezoeken Beth-El
Geke Braad van Beth-El doet ver-
slag van de Burendag: “Ook dit 
jaar hebben we meegedaan. Het 
weer was wisselvallig, maar we 
hebben het aangedurfd om de 
kraampjes buiten op te stellen. 
Gelukkig bleef het zo goed als 
droog.”

“Er waren kraampjes van ‘Deca-
doe’ met eigen handgemaakte 
creaties en kraampjes met zelf-

gemaakte wenskaarten. In de kerk 
werd muziek gemaakt en konden 
we genieten van mini-concertjes.”

“Gelukkig kwamen er ook wat bu-
ren langs, helaas niet zo veel als 
andere jaren. Niettemin was het 
gezellig om een praatje te ma-
ken onder het genot van koffie en 
thee en te smullen van de cake en 
koek gebakken door mensen van 
De Slinger.”

Kerstdienst Beth-El 
Zondag 25 december
Kerstdienst: 10.00 tot 11.00 uur
Spreker: Geert-Jan Noorman
Met veel muziek en zang van Flui-
tekruid,  Esther, Brenda, Judith 
en Grietje (zang), Leonie de Vos 
en Grietje Lammers (blazers).

Na de dienst is er koffie/thee.

Oudejaarsdag
Zaterdag 31 december
Dienst: 10.00 – 11.00 uur
Spreker: Roelie Stevens
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COLOFON
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.

Bewoners Eendracht ontmoeten elkaar

Straat Naam Adres Tel.nr.:
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 De heer H. Polman Gasthuislaan 44

Beetsstraat, N De heer K.R. ter Horst Brederostraat 3 0521 - 510154

Bilderdijkstraat De heer A.W. Berkenbosch Vestdijkhof 2 0521 – 570491

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. Karademir (bezorging) P.C. Hooftstraat 24

Irisflat De heer P. de Noord Irisstraat 77

Irisstraat De heer P. De Noord Irisstraat 77

Kanaalstraat Mevrouw C. ten Veen Kanaalstraat 17 via 0521 - 510904

Kropstraat, H. De heer H. Kruithof J. Catsstraat 16 0521 – 512476

Krugerstraat, Paul Mevrouw W. Hermse Paul Krugerstraat 78 06 – 48236378

Lijsterbesstraat Mevrouw R. de Klerk Lijsterbesstraat 10 0521 – 853419

Lijsterbesstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper (bezorging) Meidoornstraat 2

Meidoornstraat Mevrouw T. Mulder-Kuiper Meidoornstraat 2

Olphenstraat, A. van De heer H. Kruithof J. Catsstraat 16 0521 – 512476

Parkstraat De heer J. Veenman Parkstraat 2 0521 - 513162

Parkstraat Mevrouw I. Quist 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 S. Lambeck Acaciastraat 30 06 – 19476348

Ruyterstraat, admiraal de Wijkwerkplaats Paul Krugerstraat 34 06 – 41950821

Speykstraat, van De heer R. van Roozendaal Van Speykstraat 12 0521 - 516102

Steenstraat, Jan Wijkwerkplaats Paul Krugerstraat 34 06 – 41950821

Stokvisstraat, Willem De heer W. Sommer W. Stokvisstraat 37 0521 - 517754

Tulpstraat De heer P. De Noord Irisstraat 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 A.W. Berkenbosch Verstdijkhof 2 0521 - 570491

Vondelstraat Mevrouw N. Kamphuis Vondelstraat 21 0521 – 570491

Stephan Lambeck, voorzitter

 Acaciastraat 30

 06 – 19 47 63 48

Jannes Mulder, penningmeester

 Paul Krugerstraat 47

 0521 – 51 15 75

Adrie Berkenbosch, secretaris

 Vestdijkhof 2 

 0521 – 51 84 13 / 06 – 42 85 74 18 

 wijkverenigingsteenwijkwest@gmail.com

Harm Holtjer, lid 

 Bloemstraat 16

 0521 – 51 46 32

Albert van Hien, lid

 Adriaan van Olphenstraat 9  

 06 - 81 22 25 52

Bestuur

Taco Schiphorst 
 06 – 20 50 68 09 
 t.schiphorst@sociaalwerkdekop.nl

Gebiedscoördinator
Lina van Veen 

 06 – 11 19 85 28 
 lina.van.veen@steenwijkerland.nl

Bewonersconsulent
Marieke Brongers 

 088 – 61 62 000 
 info@woonconcept.nl

Wijkagent
Berry van der Heide 

 0900 – 8844 
 berry.van.der.heide@politie.nl

0521 – 522 612
info@dekorfsteenwijk.nl

West stelt 
zich voor
Bij Woonconcept zijn wat nieu-
we medewerkers, waaronder de 
nieuwe directeur Marcel van Hal-
teren. Om hen een idee te geven 
van hoe Steenwijk-West in elkaar 
steekt, is er een rondleiding ge-
weest. De wijkvereniging in de 
persoon van Adrie Berkenbosch 
was de gastheer, ook Harm Kruit-
hof van huurdersvereniging De 
Veste was erbij.

Adrie: “In twee sessies hebben de 
medewerkers een goede indruk 
gekregen van West en haar bewo-
ners. Ook de wijkvernieuwing is 
uitgebreid besproken. Ze vonden 
dit allemaal een leuke kennisma-
king met de wijk en ze gaven aan 
dat dit ze helpt bij hun werkzaam-
heden en het idee wat er een  
beetje leeft en wat er gaande is 
in de wijk.”

Bewoners van de Eendracht, het woongebouw aan de Nicolaas Beetsstraat, hadden een speciale vraag aan Sociaal Werk De Kop� Ze gaven namelijk aan wel behoefte te hebben 
aan ontmoeting met mensen in hun eigen directe omgeving� Ype van Dijk is bestuurder van Wijkvereniging Steenwijk-West en ook bewoner van de Eendracht� Samen met buurt-
werker Taco Schiphorst bekeek hij hoe ze dat konden oplossen�

Een kopje koffie doet het altijd 
goed, was het idee. Dus werden 
de bewoners van de flat uitge-
nodigd voor een buurtbakkie. 
Het weer was dusdanig slecht 
dat een partytent voor de nodige 
beschutting moest zorgen. Maar 
ondanks dat druilerige weer ont-
stond er een zeer gezellige sfeer. 
Waarin de buurtbewoners elkaar 
konden ontmoeten.

Afspraken gemaakt
Naast gezellig kletsen, werd er 
ook serieus gepraat over thema’s 
die speelden rond het leven in en 
om de Eendracht. Het beviel goed, 
want er zijn afspraken gemaakt 
om te kijken of het mogelijk was 
om meer te organiseren. Het ging 
over een buurt-BBQ, meer groen 
in de binnentuin (dat is nu alleen 
een grasveld) en hoe om te gaan 
met groenafval zonder het heb-
ben van een groencontainer. 

De bewoners kijken samen met 
partijen zoals de wijkvereniging, 
Sociaal Werk De Kop, Wooncon-
cept en de gemeente wat ze met 
die thema’s kunnen. Zo worden 
ideeën die leven werkelijkheid.

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



