
Beheerder:

Sylvia le Fèbre

Algemeen medewerkers:

Henny van Assen

Bank-Girorelatie:

Bankrekeningnr.: 16.07.42.188

Bestuur:

Voorzitter:

Jan ter Schegget tel. 4542936

Secretaris:

Diny Daenen

Penningmeester:

Frans v.d. Vegt

Lid:

Gerry Spanhak tel. 4551455

Hennie Mulder-Bos

Robbie Veldman tel. 4211652

WijZ activiteiten:

WijZ. tel. 8515700

* Sjoelen en klaverjassen

Mw. M. Smits, tel. 4529227

* Bridge

W. van Mameren, tel. 4228842

* Fitgym tel. 8515700

Politie:              tel.0900-8844

Bureau Oost:

(voor Wipstrik/Indische Buurt)

wijkagent B. Bakker

S. van Slingelandplein 27

           tel.: 0900-8844

Bezoektijden:

ma. t/m vr:  09.00-13.00

Gemeente-en

Stadsbeheerreceptie:

Klachtennummer, tel. 14038

Wijkbeheerder:

Mevr. B. op de Weegh,

tel.4982553

Wijkmanager:

Dhr. R. Kuppens, t e l . 4 983361

Travers tel.4216050
Helga v.d. Berg jongerenwerker

Maandag:
*Steps/Aerobics  9.30-10.30
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:
*Buurthulp 10.00-11.30
*Fitgym 11.45-12.45
*Kidscombie 16.00-16.45
Sjoelvereniging 19.00-23.00
*Naailes 19.15-21.45

Woensdag
*Steps/Aerobics  9.30-10.30
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

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

Vrijdag:
*Vrije inloop 20.00-23.00

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

Salon face en feet
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      OPLAGE 3150 EXEMPLAREN

Zaterdag 17 maart NL Doet Dag in de Bestevaer
Voor het eerst deden wij mee met deze landelijke dag en ik

moet zeggen het was in een woord geweldig!
Alles werkte mee, het zonnetje scheen lekker, de
vrijwilligers waren super gemotiveerd en we hadden ook
nog de hulp gekregen van de Rotary club Zwolle Noord en
een aantal kinderen die ook mee hielpen. Niet te vergeten
bijna het voltallige bestuur
Wat een enthousiaste mensen en wat waren dat harde
werkers.

Er stonden een aantal klussen op mijn lijst en we dachten
met zoveel mensen zou dat lijstje toch wel afgewerkt
moeten worden.
Een misberekening van mijn kant, want onze speeltuin is op
dat moment toch wel erg groot en ondanks de enorme
inzet van iedereen zijn er een aantal klussen nog blijven
liggen.
Deze klussen willen wij toch graag afmaken en wilt u ons
daarbij helpen, geef u dan op om dit samen met ons te

doen:

28 april om 9.00 tot 14.00 uur.
Loop je nu door de speeltuin zie je een vrolijke zuil staan
met kleurrijke bloemen erop. Daphne heeft haar fantasie
erop uit kunnen leven en het resultaat mag er ook zijn.
2 toestellen zijn eruit gehaald om de parkeerplaats straks te
vergroten en een grotere ingang te maken voor minder
valide mensen.
Enkele bankjes helemaal afgeschuurd en opnieuw in de
perkoleum gezet.

De boarding van het voetbalveld afgeschuurd en
opnieuw geschilderd.
Alle gaten van het hekwerk weer met spandraad
gedicht. Het jeugdhonk een frisse kleur gekregen.
Rondom de boom hebben we viooltjes geplaatst en
dit resultaat is te zien op de voorpagina van de
Swollenaer van 19 maart.Ook staan er foto’s van
deze dag op onze website.
Tegen een uur of 12 hebben we gezamenlijk
geluncht en ook dat was weer prima verzorgd door
onze eigen Anny. Om de lunch nog gezelliger te
maken kwam er onverwachts een accordeonist een
paar gezellige liedjes ten gehore brengen. Dit werd
ons aangeboden door (volgens mij) Willem ten
Hove van de Rotaryclub.
Na de lunch de klussen afmaken en om 14.00 uur
was het tijd om afscheid van elkaar te nemen, maar
niet voordat iedereen een oorkonde had ontvangen
voor hun prestaties op deze bijzondere dag.
Laten we met z’n allen trots zijn op onze speeltuin
en met elkaar ervoor zorgen dat het ook mooi en
schoon blijft. Wij kunnen het niet alleen en hebben
ook uw hulp nodig.
Per slot van rekening hebben wij de mooiste
speeltuin van Zwolle!!!

WIJKCENTRUM BESTEVAER, HET KLOPPEND
HART VAN DE WIJK
Sylvia le Fèbre, beheerder

        Copy inleveren voor: 5 Juli

Stratenvolleybaltoernooi
Ook dit jaar wordt er weer een stratenvolleybaltoernooi
georganiseerd. Ben je ouder dan 18 jaar, woon je in de
Wipstrik en heb je zin om mee te doen?
Geef je dan op als team. Het team moet bestaan uit
minimaal 6 en maximaal 8 spelers incl. coach. In het team
moeten minstens 2 dames vertegenwoordigd zijn.
Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 9 juni.
De dag wordt zoals gewoonlijk weer afgesloten met een
gezellige feestavond. De aanmeldingen voor het toernooi
moeten voor 2 juni zijn ingeleverd bij wijkcentrum
Bestevaer. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro per team. De
kosten voor de feestavond zijn 4 euro per persoon.
Aanmelden kan in het wijkcentrum of via e-mail:
info@wijkcentrumbestevaer.nl. Daarbij moet je opgeven
alle namen en adressen van de spelers en de naam, adres en
telefoonnummer van de coach.

Jeugdland 2012
Jeugdland van 28 augustus t/m 31 augustus. en voor de
kinderen in de basisschoolleeftijd van 4 – 12 jaar. Het
programma van Jeugdland zal weer in en om het
wijkcentrum worden gehouden.  Vlak voor de
zomervakantie krijgt ieder kind wat in de Wipstrik
woont een foldertje.
Wij zoeken………..
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers ouder dan 16 jaar,
die mee willen helpen met deze activiteit. Wil je mee-
helpen, dan kun je contact opnemen met Henny van
Assen, tel. 038 – 4538186 of mail
info@wijkcentrumbestevaer.nl

Kinderdisco
Een keer in de maand op vrijdagavond is er weer een
disco voor kinderen van 4 – 12 jaar. De tijd van de disco
is van 19.00 – 21.00 uur en de kosten zijn 1 euro. De data
tot de zomervakantie zijn: 13 april en 11 mei

Koninginnedag
Op maandag 30 april wordt er rond het wijkcentrum
Koninginnedag gevierd met verschillende spelletjes voor
de kinderen. We beginnen ’s morgens om half 11 met het
oplaten van de ballonnen. Daarna zijn er kinderspelen in
de speeltuin. De activiteiten zijn allemaal gratis en zijn
voor kinderen van 4 – 12 jaar

Straatspeeldag
Woensdag 13 juni: Nationale Straatspeeldag. Het hele
programma wordt bekendgemaakt via affiches en via de
website: www.wijkcentrumbestevaer.nl



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

                       Verkeershinder Wipstrik
Op zaterdagavond 9 juni 2012 vindt de 12e editie van
het Zilveren Kruis Achmea Zwolse Halve Marathon
Festival plaats. Ruim 7000 sportieve deelnemers lopen
door de binnenstad van Zwolle en zullen hierbij ook
de wijk Wipstrik passeren. Dit heeft enige gevolgen
voor u als bewoner. We vragen u via deze weg om hier
alvast rekening mee te houden. De organisatie doet
zijn uiterste best om de verkeershinder te beperken
maar ontkomt er niet aan de wijk tussen 18.30 uur en
22.45 uur af te sluiten. Het is dus (bijna) onmogelijk de
wijk in en uit te komen met uw voertuig. Voor de
bewoners uit de Zeeheldenbuurt betekent dit, dat er
via de kruising Ruyterplein / Brederostraat beperkte
mogelijkheid is om de wijk per voertuig te verlaten. De
overige kruisingen op de Wipstrikkerallee worden
geheel afgesloten voor het verkeer.
De Wavin 4 Engelse Mijlen start om 19.15  uur. Dat
betekent dat de kruising Rhijnvis Feithlaan/
Bagijnesingel, Menistenstraat/Hanekamp,
Luttenbergstraat/Schuurmanstraat  van 19.00 uur tot
22.45 uur afgesloten is voor het verkeer.
Weet u zeker dat u uw voertuig gaat gebruiken op
deze avond dan is het wenselijk deze  vooraf buiten
het parcours te plaatsen.
 Wederom zal er in de Wipstrik live muziek te horen
zijn voor u en de deelnemers. Wij hopen dat u begrip
heeft voor de genomen verkeersmaatregelen.
Voor meer informatie kijkt u op
www.halvemarathonzwolle.nl.

Stadskids.nl
Leuke en afwisselende activiteiten voor kinderen.
De meesten kennen het al, www.stadskids.nl; DE
website voor alle Zwolse kinderen, die graag na
schooltijd nog leuke activiteiten willen doen. Op deze
site staat per wijk een breed activiteitenaanbod op. Zo
worden er o.a. in de Wipstrik sportlessen aangeboden
voor verschillende leeftijden, voor een kleine bijdrage
van 4 euro per blok (wat maar liefst van vakantie tot
vakantie is!)
Nieuwsgierig geworden? Check dan snel
www.stadskids.nl
Elke dinsdagmiddag van 4 tot kwart voor 5 is er in
het wijkcentrum Kidscombi, jazz-dance, streetdance,
hip-hop.  Voor jongens en meisjes van 6 – 12 jaar.
Kosten zijn 2.50 per keer

Vrijwilligers gevraagd!!!
Wij zoeken vrijwilligers die doordeweeks nog wat
tijd over hebben om de speeltuin te onderhouden.
Dit kan zijn: opruimen van de rommel en leeghalen
van de prullenbakken maar ook een toestel schuren
en in de lak of verf zetten. En als het weer warmer
wordt gaat ook het onkruid weer harder groeien.
Heeft u doordeweeks nog eens een uurtje of wat
over en u lijkt dit leuk werk? Kom dan eens binnen
in het wijkcentrum. Wij kunnen samen met u
bekijken wat u wilt doen. De koffie staat klaar!

Bingo
Maandelijks wordt er een Bingo gehouden op de
zondagavond. U kunt, buiten de vele andere prijzen,
ook de winnaar worden van de Hoofdprijs. 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 laatste bingo voor de zomervakantie is: 29 april.
Noteert u deze alvast op uw kalender. Ook hangen
er elke maand affiches in de wijk Wipstrik en wordt
het vermeld op onze nieuwe website
www.wijkcentrumbestevaer.nl
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In samenwerking met de werkgroep Dag van de Dialoog
Zwolle wordt in wijkcentrum De Bestevaer op

 donderdag 12 april 2012
een dialoog gehouden met het thema ‘buren’.
U wordt van harte uitgenodigd daaraan deel te nemen. De
dialoog vindt plaats van 11.00 uur tot 14.00 uur.  Het
wijkcentrum zorgt voor de lunch.

Buren kies je niet. Vrienden wel. Buren zijn de bewoners
van de buurt waarin je woont. Natuurlijk dragen de
straten, huizen, bomen en passanten ook hun steentje bij,
maar zonder buren is er geen buurt. Er is een
verwantschap tussen de woorden buur en boer. Boeren
zijn de bewoners en bebouwers van het land. Buren zijn
de bewoners en bebouwers van de gebouwde omgeving.
Boeren zaaien en oogsten, maaien en ploegen op het land.
En wat doet de buur in zijn/haar buurt? De gemeente
heeft voor de openbare orde heel veel taken van de
buurvrouwen en buurmannen overgenomen. Maar buren
blijven buren. En het gezegde luidt nog altijd: Beter een
goede buur dan een verre vriend. Wat is dat een goede
buur?  Wie is jouw buurman of buurvrouw? Wat versta jij
onder een prettig contact?

Een Dialoog is simpel en doeltreffend: mensen komen
samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan de

De Dialoog hand van een thema. Een dialoog verkleint de afstand
tussen mensen en bevordert de samenwerking tussen
inwoners. Door een dialoog leren we op een andere
manier met elkaar in gesprek te gaan. Het geeft ruimte
en biedt inzicht over andere meningen gewoonten en
gebruiken. De gesprekken vinden plaats in kleine
gespreksgroepen 6 tot 8 personen Bij zo’n
gespreksgroep is een ervaren gespreksbegeleider
aanwezig. Mogelijk worden er nieuwe contacten
gelegd en ontstaan er verbindingen tussen mensen.
Naast persoonlijke ervaringen kan dit een
inspiratiebron zijn voor nieuwe initiatieven, die de
onderlinge binding versterken.

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u de ander
ontmoeten, meldt  u dan aan voor de Dialoog in het
wijkcentrum. Dit kan door voor 8 april te mailen naar
het wijkcentrum, info@wijkcentrumbestevaer.nl of
telefonisch 038-4538186
Voor informatie kunt u terecht bij:  Artikel 1 Overijssel,
Burgemeester Drijbersingel 15, 8021 DA  Zwolle, tel.
(038) 4224762, of op de website: nederlandindialoog.nl

Wijkplatform
Het eerstvolgende wijkplatform voor de Wipstrik is
gepland op 25 april. Uw suggesties voor actuele
onderwerpen kunt u doorgeven aan de wijkmanager,
dhr. R. Kuppens.
Uw meldingen en klachten over het beheer en de
leefbaarheid van de wijk kunt u tijdens kantooruren
doorgeven aan het telefonisch servicecentrum,
tel. 14038.
Het verslag van het vorige platform (2 november
2011) is te lezen op de website van de gemeente:
www.zwolle.nl/wonen & leven/ de wijken/ wipstrik/
wijkplatform Wipstrik


