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Vergoeding  door ziektekosterverzekeraars

voor mensen met diabetes en reuma

Lid van Provoet

Maandag:
*Sjoelen en
 klaverjassen 13.30-16.30
*Spaanse les (3x)13.30-17.00
*Damclub 19.30-23.00
*Biljarten 19.30-23.00
*Bloemschikken 13.30-15.15

Dinsdag:
*Gilde taalcafé   9.30-11.30
*Buurthulp 10.00-11.30
*Fitgym 14.45-15.30
*Sjoelvereniging 19.00-23.00
*Naailes 19.15-21.45

Donderdag:
*Buurthulp 10.00-11.30
*Spreekuur Icare    9.30-11.30
*Line Dance 20.00-22.30
*Toneel 20.00-22.00

Vrijdag:
*Dartclub 20.00-23.00
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Woensdag
*Creatieve club 10.00-12.00
*Bridge 13.30-17.00
*Kinderclub 14.00-15.30
*Kaarten maken 13.30-15.30
*Meidenclub 19.00-20.30
*Zumba 20.00-21.00
*Naailes 19.45-21.45

Beste Buurtbewoners,
In deze rumoerige tijden voor de Zwolse wijkaccommodaties,
kunnen wij u vertellen dat wij ons best blijven doen om het aanbod
voor alle bewoners van de Wipstrik aantrekkelijker te maken
zodat bij ons de aantallen van bezoekers niet minder gaan
worden.
Dit is namelijk het grootste probleem bij andere
Wijkaccommodaties zodat zij genoodzaakt waren om hun deuren
te sluiten bv. Rembrandtien en Speeltuin het Noorden.
Alleen een oproep aan u: Wij kunnen het niet alleen!
Mocht u ideeën hebben voor een workshop of een activiteit
waarbij u denkt daar zouden heel veel mensen wel interesse in
hebben kom dan bij ons in het wijkcentrum langs en leg dit voor
aan Henny of mij.
Wij zullen hier dan zeker op ingaan en kijken of dit op korte
termijn gerealiseerd kan worden.
Ook het bestuur heeft met elkaar overleg gehad en de volgende
voorstellen zijn naar voren gekomen.
Informatieavond belastingaangifte.
U krijgt informatie en mocht u vragen hebben kunt u dit kenbaar
maken op deze avond,
Ook is het onze bedoeling om een aantal dagdelen te plannen
zodat u in het wijkcentrum uw belastingaangifte kunt laten
invullen.
Informatieavonden verschillende thema’s
-Tactus, verslaving drank en drugs
-GGD, voorlichting jeugd over geslachtsziektes e.d.
-Kookworkshops
In deze workshop leert u met elkaar gezonde maaltijden te maken
en gezellig met elkaar dit op te eten
-Sportactiviteiten
O.l.v. een zeer gedreven en gezellige docente Linda Nijkamp
leren kinderen dansen op verschillende muziek stijlen. Dit is
voor kinderen van 6 tot 12 jaar.(zie voor verdere info elders in dit
blad)
Steps les zal gegeven worden door Linda Westenbrink, bij velen
bekend als de postbode met het hondje. Zij is voedingsconsulent
en geeft steps met veel enthousiasme. U kunt zich opgeven bij
het wijkcentrum.
Dit is ons progamma voor het nieuwe seizoen en u zult op de
hoogte gehouden wanneer dit zal gaan plaatsvinden.
Mocht u nog interesse hebben om iets voor ons te betekenen,
wij hebben de volgende vacatures nog vrij:
-Bestuursleden. 1x 6 weken vergaderen.
-Vrijwilliger werkgroep onderhoud speeltuin.
-Vrijwilliger voor diverse activiteiten zoals: jeugdland, wijkkrant
lopen.
Ik hoop u te mogen verwelkomen in het Wijkcentrum Bestevaer.
Onze leus is:

Wijkcentrum Bestevaer, het kloppend hart van de Wipstrik

Tot gauw,
Sylvia le Fèbre
Beheerder Wijkcentrum Bestevaer

Over de Bestevaertjes,
Mijn ervaring bij de Bestevaertjes is dat het een leuke gezellige
club is en de Prinsenballen van andere verenigingen zijn gezellig
en het is gewoon 1 groot feest.
Tijdens de optocht is het echt heel gezellig je danst en springt
terwijl je naast je wagen loopt om te begeleiden. Het is erg leuk
om te zien dat de kinderen van de optocht genieten en dat maakt
het echt super.
Ik vind het nog steeds super leuk om bij de Bestevaertjes te
horen en we hopen dit jaar weer te gaan knallen en er een super
leuk, gezellig en vooral groot feest te maken van de carnaval.
Deze ervaring komt van Corina, vrijwilliger bij de Bestevaertjes

Oproep!!
De carnavalsvereniging is nog steeds op zoek naar: witte blouses
/ overhemden en zwarte lange broeken, beiden in kindermaten.
Heeft u nog wat thuis liggen wat u niet gebruikt, geef het dan af
in het wijkcentrum. Alvast bedankt namens de Bestevaertjes

De Raad van 11 zoekt uitbreiding……
De Raad van 11 van de kindercarnavalsclub is een groep kinderen
die tijdens het carnaval de Hoogheid (de Prins of de Prinses)
begeleid. Je mag dus naar allerlei carnavalsfeesten toe. Wij
hebben voor jou een cape, een strikje, handschoenen en een
steek; zelf moet je zorgen voor een zwarte lange broek en een
witte blouse.
Om elkaar vast te leren kennen hebben we iets leuks
georganiseerd voor de kinderen van de Raad van 11.
Ben je tussen de 7 en 12 jaar en heb je zin om mee te doen?
Geef je dan op in het wijkcentrum.

Kindercarnaval
Carnavalsmiddag c.v. de Bestevaertjes
Op zaterdag 12 november houden de Bestevaertjes hun
Prinsenbal. Tijdens deze middag treden af onze Hoogheid Prins
Ronaldo en zijn adjudante Finnie. Nadat dit is gebeurd gaan wij
ons voorbereiden op de opkomst van onze nieuwe Hoogheid.
Hebben wij dit jaar weer een Prins of wordt het een Prinses??
Jullie kunnen dit live meemaken tijdens het bal. Ook is de Raad
van 11 er natuurlijk weer bij.
Deze middag begint om 14.00 uur en de toegang is GRATIS
voor iedereen.

Intocht Sint Nicolaas 26 november
Op zaterdag 26 november om half 2 komt Sint Nicolaas weer in
de Wipstrik. Hij heeft laten weten dat hij graag met de boot aan
wil komen. Als dat lukt dan komt hij met zijn pieten aan bij de
Turfmarkt, in de buurt van de Schoenkuipenbrug. Maar dat is op
de affiches die bij jullie scholen komen te hangen, te lezen. Na
ontvangst door de voorzitter van de wijkvereniging, zal hij met
zijn paard en de pieten een rondrit maken door de wijk, begeleid
door een muziekkorps. Iedereen mag meelopen. Na afloop van
de optocht kunnen alle kinderen van 2 t/m 8 jaar in het
wijkcentrum terecht voor een gezellige middag. Sinterklaas zal
ook bij de kinderen in de zaal komen en weer enkele kinderen
bij zich vragen. Na afloop krijgt ieder kind een verrassing van de
zwarte pieten. Als je een brief of tekening naar Sint Nicolaas
wilt sturen, stuur hem dan naar het wijkcentrum. Wij zorgen
dan dat Sint Nicolaas deze krijgt. Ook de ouders mogen Sint
Nicolaas wel een briefje sturen hoor!
De route van de optocht is:
Turfmarkt, Philosofenallee, Vondelkade, J. Catsstraat,
Brederostraat, R. Visscherstraat, Herfterweg, Brederostraat,
Wipstrikkerallee, C. Houtmanstraat, W. Barentszstraat,
A.Tasmanstraat, J. van Riebeekstraat, W. Barentszstraat,
O.v.Noortstraat, A. Tasmanstraat, Evertsenstraat, Piet Heinstraat,
Trompstraat, wijkcentrum Bestevaer. (route onder voorbehoud)

Wijkplatform / Wijkschouw
Op woensdagavond 2 november is er weer een Wijkplatform
Wipstrik in wijkcentrum Bestevaer. Voorafgaand hieraan is er
een Wijkschouw die om 16.00 uur start bij het wijkcentrum.
Namens de Gemeente Zwolle zullen op de fiets stappen:
wijkwethouder Gerrit Piek, wijkmanager Rob Kuppens,
wijkbeheerder Bianca op de Weegh en servicemedewerker Jos
Velthuis.
Heeft u aandachtspunten voor de wijkschouw? Lever ze dan voor
1 november aan via telefoonnummer 14038 of via de mail:
r.kuppes@zwolle.nl

KLEDINGKAST OPGERUIMD  ???????
Uw kleding, schoeisel (gepaard) en huishoudelijk textiel is bij
ons het hele jaar door van harte welkom.
Bij Stichting ’t Hoefijzer komen kinderen en volwassenen met
een beperking, of met een verstandelijke- en/of lichamelijke
handicap paardrijden.
Met veel vrijwilligers, 5 gediplomeerde instructrices helpen wij
wekelijks circa 230 ruiters op een paard of pony.
Het aangepaste materiaal wat wij daarvoor nodig hebben is erg
kostbaar, maar voor de meeste onmisbaar.
Het inzamelen van bovengenoemde goederen is daarom voor
ons een belangrijke bron van inkomsten om deze kosten te
kunnen dekken.
U kunt het hele jaar door Uw spullen inleveren op onderstaande
adressen:
Kleding inleveringsadres: Mv. T. Vat
                       Wipstrikkerallee 54  tel.   4548616
Of op onze eigen locatie: Hollewandsweg 15B

tel. 038 – 4530478
BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK



OUD PAPIER
Voor de bewoners aan de kant van het Almelose kanaal is  de
ophaaldatum van oud papier op de 3e maandag van de maand.

Voor de bewoners aan de kant van het Openluchtbad is dit op de 1e
dinsdag van de maand. U kunt uw oud papier dan in de blauwe con-
tainer aan de stoeprand of op de witte containerstip zetten.

De opbrengst hiervan is bestemd voor resp. de
wandelsportvereniging Wipstrikkwartier en de Ichthuskerk.

Salon face en feet
Een kleine salon bij u in de buurt!
Heeft ruimte voor:

Gezichtsbehandelingen,
massages

voetbehandelingen:
de diabetische voet
de reumatische voet
“vergoeding van zorgverzekeraar”

Kom langs of bel voor een afspraak!

Salon face en feet
Behandelingen van top tot teen!
Mieke Dijkstra
Bilderdijkstraat 47, 8023 BP Zwolle
038-4549694

Copy inleveren voor: 10 januari

BUURTHULP BESTEVAER
voor Wipstrik, Assendorp, Pierik, Dieze-Oost

038-4538186

De Biljartclub
Het seizoen 2010-2011 is nog niet afgelopen; er moeten nog
enkele partijen gespeeld worden. Daarom bij deze de verlate
eindstanden van seizoen 2009-2010, onderling en van de B.C.Z.
(BiljartClubZwolle)
Onderlinge competitie

gespeelde partijen behaalde punten
1. Dik Hekman 24 54
2. Fred Egbers 24 50
3. Bertus v.d. Bosch 24 40
4. Piet v.d. Molen 24 38
5. John de Vries 24 37
6. Henk Althoff 24 35
7. Gerrit Jongman 24 33
8. Marja Speek 24 31
9. Bert Daenen 24 29
10. Sonja v. Thulden 24 27
11. Henny v. Assen 24 26
12. Frans v.d. Vegt 24 25
13. Ralf Egbers 24 21

Top 5 hoogste serie
1. Frans v.d. Vegt 20
2. Ralf Egbers 15
3. Bert Daenen 11
4. Fred Egbers 10
5. Henk Althoff 9

De Poedelprijs is voor Sonja van Thulden met 508 poedels!!

Eindstand B.Z.C.
gespeelde partijen behaalde punten

1. H.G.L. 32 60
2. Dieze-Oost2 32 56
3. Dieze-Oost1 32 53
4. Kets 32 38
5. De Wipstrik 32 32

Hoogste serie
1. D. Hilberink H.G.L. 15
2. J. Jansen Dieze-Oost2 14
3. H.v.Dijk Dieze-Oost2 10
   G. Drenth Kets 10
    F.v.d. Vegt de Wipstrik 10
Beste speler seizoen 2009-2010 R. Brak Dieze Oost

Kidscombie
Je zit nooit stil en bent altijd aan het dansen en bewegen

ballet-jazzdance-streetdance-hip-hop

Je leert te dansen op verschillende muziekstijlen. Ik geef aandacht
aan een juiste houding, kracht en flexibiliteit. Hier kan je nieuwe
dance-moves aanleren of je eigen moves laten zien.
Wanneer: dinsdagmiddag 16.00 – 16.45 uur
Leeftijd van 6 tot 12 jaar
Kidscombie (ballet), jazz-dance, streetdance, hip-hop
Voor jongens en meisjes
Kosten 2,50 euro per keer. Strippenkaart van 8 keer: 17,50 euro
De kinderen geven na 8 lessen een show.
Voor meer informatie en aanmelding:
Dance Carousel DLN Linda Nijkamp
Tel. 06-11329763, email lindanijkamp@live.nl

Bingo
Iedere maand wordt er een Bingo gehouden op de zondagavond.
U kunt, buiten de vele andere prijzen, ook de winnaar worden
van de Hoofdprijs van 300 euro. De zaal is open om 18.30 uur en
de Bingo start om 19.30 uur. Kinderen onder de 16 jaar mogen
alleen binnen onder begeleiding van een volwassene.
De eerstvolgende data zijn: 30 oktober, 27 november en 18
december. Deze laatste bingo van het jaar is een bingo in
kerstsfeer en daar zullen ook enkele kerstpakketten te winnen
zijn.
Noteert u deze alvast in uw kalender. Ook hangen er elke maand
affiches in de wijk Wipstrik.

Zumba
Elke woensdag van 20.00- 21.00 uur zijn er Zumbalessen in het
wijkcentrum.
De op Latijns-Amerikaans ritmes geïnspireerde, gemakkelijk te
volgen, calorieverbrandende dance fitness party.
Voel de muziek en laat je gaan.
Kom eens langs op woensdagavond of bel voor informatie, tel.
038 – 4538186.

Kinderdisco
Een keer in de maand op vrijdagavond is er disco voor kinderen
van 4-12 jaar. De DJ zal, zoals je gewend bent, weer voor goede
muziek en een spetterende lichtshow zorgen. Ook zal er een
keer een disco-karaoke georganiseerd worden, maar dat lees je
op de affiches die op de scholen hangen en bij het wijkcentrum.
De tijd is van 19.00 – 21.00 en de leeftijd is van 4 - 12 jaar. 0 uur.
De kosten zijn  1,00 euro
De data vootr de disco’s zijn: 28 oktober, 25 november en
16 december

Horroravond
Zaterdagavond 5 november  is het weer Horroravond!!!
Verschillende griezels zullen dan de straat opgaan om de kinderen
bang te maken. Toch moeten de kinderen, wanneer ze een griezel
zien, wel een stempel ophalen. Durf je dit wel? Kom dan zaterdag
5 november  naar wijkcentrum Bestevaer. De tijd is van 19.00 –
21.00 uur en is voor alle kinderen van 6 t/m 13 jaar. Deelname is
gratis.

STEUN DE WIJKVERENIGING EN GEEF U OP ALS LID
De contributie is laag gehouden en bedraagt  8 euro  per jaar.

Geef u op in het wijkcentrum, of bel 038-4538186

Nieuw!! Steps-les
Ik ben Linda Westenbrink, geboren in Zwolle en wonende aan
de Hanekamp 87 in Zwolle.
Ik ben vanaf 2009 flink aan het fitnessen omdat ik een hele
zware rugoperatie heb gehad en daardoor anderhalf jaar uit de
running ben geweest. Nu ben ik weer waar ik wezen wil.
Momenteel geef ik bij Lifestylesports aan de Drijbelsingel
stepsles. Ik heb hiervoor een workshop gehad, 20 november
start ik de officiële opleiding maar ik mag al lesgeven en dat doe
ik met veel plezier. Het is een veelzijdige les met steps,
beenoefeningen en buikspieren, goed voor de conditie en je valt
er flink vanaf! Ook kan men bij mij terecht voor afvallen en
beweging. Ik ben voedingsconsulente en leer mensen weer
gezond te koken en eten. Kijk ook eens op mijn website
www.bodyandlifestyle.nl
Ik zal al mijn lessen met veel plezier geven!

Stepsles in wijkcentrum Bestevaer
elke dinsdag van 14.00 – 15.00 uur
elke donderdag van 9.30 – 10.30 uur

Informatie en opgaven kan bij Linda tel. 06-45271146 of 038-
4543411 of bij het wijkcentrum. De kosten zijn 5 euro per les.
Er zijn geen inschrijfkosten

Te huur
Het wijkcentrum biedt u de mogelijkheid om een Sinterklaaspak
of Zwarte Pietenpakken te huren.
Voor meer informatie kunt u bellen naar het wijkcentrum, tel.
038 – 4538186

Girlz!
Het meidenwerk gaat weer beginnen!!
Elke woensdag van 19.15 – 20.30 uur in wijkcentrum Bestevaer
Voor alle meiden van 10 – 14 jaar


