
Beheerder:

Sylvia le Fèbre

Algemeen medewerker:

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

Jan Hoogeweg

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:

Dhr. B. Scherluit,

b.scherluit@zwolle.nl

Wijkmanager:

Mevr. H. Valkeman

whj.valkeman@zwolle.nl

Travers tel.4216050
Helga v.d. Berg jongerenwerker

Maandag:
*Aerobics  9.30-10.30
*Sjoelen en
 klaverjassen 13.30-16.30
*Spaanse les (2x)13.30-17.00
*Bloemschikken 13.30-15.15
*Damclub 19.30-23.00
*Biljarten 19.30-23.00
*Salsa 19.30-23.00

Dinsdag:
*Buurthulp 10.00-11.30
*Fitgym 11.45-12.45
*Sjoelvereniging 19.00-23.00

Woensdag
*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
*Bootcamp 19.30-20.30

Donderdag:
*Body Balance   9.30-10.30
*Buurthulp 10.00-11.30
*Line Dance 20.00-22.30
Vrijdag:
*Vrije inloop 14.00-24.00

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

Copy voor de volgende wijkkrant
inleveren voor: 19 juni

OUD PAPIER
Voor de bewoners aan de kant van het Almelose kanaal is  de
ophaaldatum van oud papier op de 2e maandag van de maand.
Voor de bewoners aan de kant van het Openluchtbad is dit elke 4e
dinsdag van de maand. U kunt uw oud papier dan in de blauwe container
aan de stoeprand of op de witte containerstip zetten.
De opbrengst hiervan is bestemd voor resp. de wandelsportvereniging
Wipstrikkwartier en de Ichthuskerk.

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 be-
staan uit minimaal 6 en maximaal 8 spelers
incl. coach.

In het team moeten minstens 2 dames vertegenwoordigd zijn.
Het toernooi wordt gehouden op zaterdag 1 juni.
De aanmeldingen voor het toernooi moeten voor 21 mei zijn
ingeleverd bij wijkcentrum Bestevaer. Het inschrijfgeld bedraagt
10 euro per team.
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 coach.

Koninginnedag
Op dinsdag 30 april wordt Koninginnedag gevierd in en rond het
wijkcentrum.
We beginnen ’s morgens om half 11 met het oplaten van de ballonnen
door de kinderen.
Het precieze programma zal te zien zijn op onze website:
www.wijkcentrumbestevaer.nl

Buitenspeeldag
Van die bank af en naar buiten! Woensdag 12 juni: Buitenspeeldag. Op
die dag gaan meer dan 2000 straten een ochtend of een middag dicht
voor het verkeer. Voor veel kinderen is dat een unieke ervaring; voor één
keer krijgen zij alle ruimte om midden op straat te spelen. Nickelodeon
zendt tussen 13.00 tot 17.00 uur alleen een zwart scherm uit. Kinderen
die meer buiten spelen, bewegen meer en hebben een aantoonbaar
gezondere levensstijl. Lekker buiten spelen en sporten is niet alleen
goed voor de ontwikkeling van kinderen maar bovenal bron van veel
plezier! Door middel van affiches en website
(www.wijkcentrumbestevaer.nl) wordt het hele programma
bekendgemaakt.

Van de beheerder
Beste Buurt bewoners.
Er is wat verwarring ontstaan met het berichtje over de wijkkrant.
Deze zal inderdaad gaan verdwijnen, maar niet eerder dan per
01-01-2014.
Eerst moeten we de email- adressen nog invoeren van de mensen
die aangegeven hebben de wijkkrant digitaal te willen ontvangen.
Dus u kunt dit jaar nog gewoon het wijkkrantje ontvangen.

Wat hebben we zaterdag 16 maart een geweldige dag gehad.
2 projecten : NL DOET en het eindfeest Natuurlijk Schoon hadden
wij die dag op bezoek.  Om 10.00 uur gaf onze wijkwethouder
Gerrit Piek het starsein. 120 vrijwilligers (Buurtbewoners, Rotary
Noord, Achmea team)  gingen aan de slag om zowel de straten
als de speeltuin schoon te maken, klussen te verrichten in en
om de speeltuin, snoeien bij de Hanekamp, schilderen in het
wijkcentrum, teveel om op te noemen.
Om 11.30 uur hebben we met z’n allen geluncht o.l.v.  van een
gezellig zingend duo waar Wim voor gezorgd had. Na de lunch
gingen we met z’n allen vrolijk verder om de klussen af te maken.
Iedereen heel hartelijk bedankt voor een super gezellige zaterdag
en hopelijk  volgend jaar weer.

Op 30 mei houdt de Gemeente weer een wijkplatform. De agenda
kunt u een week van te voren lezen op onze website. Ook kunt u
dan kennis maken met onze nieuwe wijkmanager Hanneke
Valkeman en de nieuwe wijkbeheerder Ben Scherluit.

Op dit moment hebben wij een aantal stagiaires bij ons lopen
die ons ondersteunen bij een aantal oude en nieuwe activiteiten.
Er is inmiddels een meiden  groep gestart op de vrijdag middag
van 15.30 uur tot 17.00 uur en vanaf 16 mei starten we met een
jongensgroep op de donderdag middag van 15.30 uur tot 18.00
uur. Leeftijd van 7 t/m 11 jaar. Heb je interesse??  Opgeven kan
bij het wijkcentrum.

Koninginnedag ( volgend jaar Koningdag ) wordt gehouden op 30
april. U bent van harte welkom om samen met ons de kroning
(aanvang 10.00 uur ) op een groot scherm te gaan bekijken. Wij
zorgen voor de koffie/thee en daar hoort natuurlijk iets lekkers
bij.
Vervolgens is er voor de kinderen een grote stormbaan waar zij
lekker op kunnen spelen en springen. Ook voor de kinderen
hebben wij een traktatie.

Data om te onthouden:
30/4: Koninginnedag
1/6  : Straten volleybaltoernooi
12/6 : Buitenspeeldag
13/8 t/m 16/8: Jeugdland

Zoals u ziet voor ieder wat wils. Kom gewoon naar het
wijkcentrum, al is het alleen maar om een gezellig bakje koffie
te drinken. U bent van harte welkom.

Groet,
Sylvia le Fèbre
Beheerder wijkcentrum



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
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Verkeershinder Wipstrik

Op zaterdagavond 8 juni 2013 vindt de 13e 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.
Samen met u is het mogelijk om er deze dag voor de elfde keer
een prachtig evenement van te maken.   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.

Wij zien u graag op 8 juni 2013!

Fitgym
Elke dinsdag is er fitgym. Vrouwen zowel als mannen zijn
welkom. Gymnastiekoefeningen met bekende
sportmaterialen. De oefeningen worden aangepast aan uw
mogelijkheden. En dit alles op muziek.
De les is op dinsdag van 11.45 – 12.45. Daarna is er tijd voor
een kopje koffie of thee. De 1e les is gratis
De les wordt gegeven door docent Meer Bewegen voor
Ouderen Annemiek Romijn
Dit is een activiteit van WijZ

BodyBalance
Elke donderdag om 9.30 uur geef ik in het wijkcentrum
groepsles Balance. Balance is een work-out op prachtige
muziek. We doen oefeningen uit de Yoga, Pilates en Tai-chi.
Je hoeft niet bang te zijn voor al te ingewikkelde houdingen en
bewegingen, want de les wordt aangepast  aan het niveau van
de deelnemers.
Je zult merken dat je na het volgen van enkele lessen sterker
in je schoenen staat, soepeler wordt in spieren en gewrichten,
een betere houding krijgt en een betere coördinatie en balans
krijgt. Niet te vergeten: je buik en onderrug worden getraind.
Na al het werk is er aan het eind van de les tijd voor
ontspanning. Je verlaat de les ontspannen en ontstrest.
Zorg dat je sportkleding aanhebt waar je ruim in kan bewegen.
We doen de les op blote voeten. Een vest en warme sokken
zijn fijn voor de laatste 10 minuten van de les.
Neem een handdoekje mee en een flesje water.
Meedoen aan een les kost 3 euro
Tot ziens, Marlies

Bestevaer Bootcamp
Hou je van een uitdaging? Met 3 maand gegarandeerd strak
in je vel met deze mega insane workout. Voor vrouwen en
mannen.
1e keer: 20 maart van 19.30 – 20.30 uur
Kosten 20 euro per maand
Opgeven bij wijkcentrum Bestevaer, tel. 038-4538186 of via e-
mail info@wijkcentrumbestevaer.nl

Aerobic
Elke maandag – en woensdagmorgen van 9.30 – 10.30 uur
zijn er aerobics lessen in het wijkcentrum. Heeft u zin om
mee  te doen? Er is nog plaats. De kosten zijn 2,50 euro.

Jeugdland 2013
Jeugdland van 13 augustus t/m 16 augustus. Voor de kinderen in
de basisschoolleeftijd van 4 – 12 jaar wordt er nu al hard gewerkt
aan het maken van een spetterend programma. Het programma
van Jeugdland zal weer in en om het wijkcentrum worden gehouden.
Zeker is wel dat er weer hutten gebouwd kunnen worden. Vlak voor
de zomervakantie krijgt ieder kind wat in de Wipstrik woont een
foldertje. Verder zullen er overal affiches komen te hangen en is
alles te lezen op onze website www.wijkcentrumbestevaer.nl

Kinderdisco
Een keer in de maand op vrijdagavond is er weer een disco voor
kinderen van 4 – 12 jaar. De DJ zal, zoals je gewend bent, weer
voor goede muziek en een spetterende lichtshow zorgen. De tijd
van de disco is van 19.00 – 21.00 uur en de kosten zijn 1 euro. De
data tot de zomervakantie zijn: 26 april en 24 mei

Bingo
Maandelijks 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 laatste bingo voor de zomervakantie is: 28 april

Het Ouderenhofje
Het Ouderenhofje, dat wij gerealiseerd proberen te krijgen, heeft
een nieuwe impuls gekregen, en ik wil u hierbij graag attenderen
op de nieuwe site: http://zwolle.wikaza.nl/initiatives/view/124
Wij weten allemaal dat er een schrikbarend tekort is aan
betaalbare huisvesting op maat voor ouderen, en ik wil proberen
daar iets aan te doen. In meer dan de helft van de Nederlandse
gemeenten is een tekort aan seniorenwoningen. Ouderen blijven
nu vaak in grote eengezinswoningen wonen. Ze bezetten
daarmee de huizen waar eigenlijk jonge gezinnen of starters in
kunnen wonen. Daarbij komt dat het aantal ouderen gaat stijgen,
dus de markt gaat steeds verder op slot”, aldus directeur Liane
de Haan. Ook gaan bouwbedrijven voorbij aan de wensen van
senioren. Ze zetten nog altijd appartementen neer met kleine
balkons, terwijl vijftigplussers liever in laagbouw willen wonen,
met een tuintje.
Vraaggestuurd mét.....in plaats van vóór kopers en huurders is
volgens Peter Prak (voormalig projectmanager Stadshagen) de
enige weg uit de crisis.
Als 12 mensen het eens zijn geworden over wat ze samen zouden
willen, en we kunnen het haalbaar maken, dan stapt hij naar de
gemeente. De wethouders kennende gaat het ouderenhofje er
dan komen. Ik weet zeker dat áls er gebouwd kan gaan worden,
dit Hofje als een warm broodje over de toonbank gaat. Iedereen
is enthousiast maar de daadwerkelijke aanmeldingen blijven
vooralsnog uit. Ik denk aan een klein, groen plekje waar je prettig
oud kunt worden. Het moet niet groot en luxe, als er maar een
extra kamertje boven is, te bereiken met een vaste trap.
Laagbouw, zoals het vroeger gebouwd werd. Veel mensen willen
weer terug naar (de goede kanten van) vroeger. Ook zou je
scholen kunnen benaderen voor het onderhoud van het groen.....in
het kader van hun opleiding. Of stadslandbouw toepassen zoals
Groen Links voor ogen staat. Alles is nog mogelijk. Op wikaza.nl

regio Zwolle kun je zien welke project-oproepen en initiatieven
er zijn, maar je kunt hier ook ideeën toevoegen. Hopelijk
melden veel geïnteresseerden zich aan. Laat je niet afschrikken
door alle “professionele informatie” op Wikaza, want het gaat
nog steeds over betaalbare huurwoningen, eventueel gemengd
met koop. Zodra we met voldoende mensen zijn gaan we van
start.  Dus als u daar voor uzelf wat in ziet en mee wilt denken
zou ik het fantastisch vinden om te kijken of we dit concept
van de grond kunnen krijgen. Samen staan we sterk ! Heeft u
geen computer maar tóch interesse, laat het mij dan weten.
In dat geval zal ik namens u spreken. lreitsma@xs4all.nl, en
tel. 038-4203024
Een Krasse Knarrenhofje waar ook het begrip noaberschap
nieuw leven kan worden ingeblazen. Daar wordt Zwolle een
beetje beter van. Mooi toch ?

Sport
activiteiten

Palmpasenoptocht
Op initiatief van enkele ondernemers in de Wipstrik werd er, in
samenwerking met het wijkcentrum, op zaterdag 23 maart weer
een Palmpasenoptocht georganiseerd. Alle kinderen konden naar
het wijkcentrum komen waar alles lag wat je nodig had om een
palmpasentak te maken. Om 2 uur begon de optocht met een echt
muziekkorps en natuurlijk de paashaas. Een jury zocht de drie
leukst versierde palmpaastakken eruit. De prijsuitreiking was na
afloop van de optocht in het wijkcentrum. Alle kinderen die
meegedaan hebben kregen bovendien nog een verrassing.
Foto’s van deze activiteit zijn te zien op onze website:
www.wijkcentrumbestevaer.nl
Sponsoren van de Palmpasenoptocht zijn:
Tim Versteegh, architect          Belastingadvies Zwolle
Hans Kalf, coiffures                 Bureau CK, ontwerp + bouwkunde
Floorever                                Spar Mulder
Alferink-van Schieveen, bouwtechnisch adviesbureau
De Graaf


