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Straten
Eversberg:
Thema: Beestenberg
De Eversberg doet voor de 3e keer mee, dit jaar met het thema "beestenberg".
We houden het strak en eenvoudig, in de lijn van het Stoppelhaene-logo.
Gezelligheid staat voorop. Oók de kinderen doen mee, want een goed voorbeeld
Doet goed volgen! Jong geleerd, oud gedaan! Op naar een fantastische, zonnige Stoppelhaene!
De Hartkamp:
Thema Wie zaait, die zal oogsten
Dit jaar doet de Hartkamp weer graag mee met de straatversiering.
Alle woningen doen hieraan mee, maar dit jaar doen we een samenwerking met o.a. RIBW, Parabool en evt. wijkbewoners. In Centraal Hart zijn er wekelijks activiteiten voor de wijk, het Stöppelhaene plakken doen we nu op de
donderdag in de Passage.
Het thema is: Wie zaait, die zal oogsten
Dit is gekozen omdat we ook dit jaar een pluk/moestuin voor de wijk en de Hartkamp hebben bij Centraal Hart.
In deze tuin wordt er gezamenlijk gewerkt door bewoners, tuinvrijwilligers en studenten Carmel College.
Ook wijkbewoners zijn van harte welkom, enkele tuinvrijwilligers zijn tevens wijkbewoner.
Het plakken geeft saamhorigheid, het is een moment van ontmoeting voor alle groepen, waarin we dus met elkaar
samenwerken, samen met de vele vrijwilligers.
Voor bewoners van de Hartkamp is het ook een herkenning, gesprekonderwerp het oogstfeest, de oogsttijd.
Voor andere is het juist weer een moment om sociale contacten op te doen.
Hele gezellige ochtenden en middagen
De Lijster:
Thema: Hans en Grietje
Nadat we vorig jaar eerste zijn geworden tijdens Stoppelhaene straatversiering, wilden we als straat dit jaar nog
mooier en groter. Daarom hebben wij als organisatie alles op alles gezet om meer mensen/woningen er bij te
betrekken en dat is gelukt. Met maar liefs 40 woningen doet de Lijster dit jaar mee. We hebben de tips van de jury
van vorig op gevolgd en onze doelen uitgebreid. Ons thema voor dit jaar is sprookjes. Het gaat over een jongentje en
meisje die in het bos verdwalen. Rara, wat voor sprookje is dit? De voorbereidingen zijn in januari gestart om
vervolgens in maart/april te gaan starten met zagen en schuren. Met plakken zijn we begonnen begin mei. Omdat de
grote vakantie dit jaar niet zo gunstig valt, zijn we dus eerder begonnen. We zijn dus zeer enthousiast over de gang
van zaken op dit moment. Uit vorige jaren is wel gebleken dat het niet alleen leuk is om de straat te versieren, maar
het noaberschap staat bij ons ook zéér hoog in het vaandel. Iedereen doet gezellig mee. Als iemand moeite heeft
met plakken of zagen is diegene ergens anders wel goed in. Zo lossen wij dat op de Lijster op. We hebben goed over
nagedacht hoe wij straks de straat gaan versieren. Het begin wordt aan gegeven d.m.v. pijlen (wegbewijzering).
Kortom. De Lijster heeft er (Ook) dit jaar weer zin in. We hopen samen met iedereen die Stoppelhaene in Raalte een
warm hart toedraagt, een geweldig feest van te maken.
Scherpenzeel
Thema: Stöppelhaene alert
De Scherpenzeel is gelegen in Raalte-Noord. De wadi voor onze huizen leent zich uitstekend voor een mooie versiering tijdens de Stöppelhaene. Twee jaar geleden zijn we begonnen met een kleine versiering gemaakt door de
kinderen van onze straat. Ook dit jaar hebben de kinderen en bewoners de koppen weer bij elkaar gestoken om een
bijdrage te leveren aan de versiering tijdens de Stöppelhaene.
Gezelligheid en saamhorigheid staan bij ons voorop. De Scherpenzeel draagt de Stöppelhaene een warm hart toe en
wil deze traditie graag in stand houden.
Het thema is buurtpreventie. De Scherpenzeel maakt gebruik van whatsapp- alert, maar tijdens Stöppelhaene maken
wij gebruik van het Stoppel-alert! Waakzaamheid in de buurt heeft bij onze tijdens Stöppelhaene de hoogste
prioriteit.
De Braak
Thema "Al zie je alleen maar onze kopjes, met Stoppelhaene zijn we altijd in onze nopjes"
Zo is het ook met onze bewoners.
Ieder jaar zien zij er weer naar uit om samen te plakken voor de Stoppelhaene.
Er is altijd veel voorpret op de middagen dat er wordt geplakt en iedereen doet goed mee.
Op deze manier blijven zij ook betrokken bij dit mooie feest.
Gieteling:
Thema: Internationale smiley’s
'Korreltje hier, korreltje daar... Wij plakken met veel plezier dit jaar.
Op donderdag avond vaste prik, beginnen wij met koffie en een plak cake. Met goede moed en plezier plakken wij de
avonden vol. Het zonnebloemen veldje wordt nog even verzorgd zodat ze op hun best zijn! De laatste weken voor
Stöppelhaene plakken we nog korreltje hier en nog een korreltje daar... En hopen we samen op een goede gezellige
Stöppelhaene!'
Pimpernel:

Thema: Noe loa wie ’t werk en steugie stoane En viert tesaement de Stöppelhaen

De Pimpernel heeft zich dit jaar gestort op het Stöppelhaene-lied.
Ons thema is: Noe loa wie ’t werk en steugie stoane. En viert tesaement de Stöppelhaen
Dat betekent dat we de feestkleding aantrekken en onze werkkleding buiten hebben gehangen.
De hele straat is druk met organiseren, bedenken, plakken, schroeven, zagen, touw wikkelen, soep maken, kletsen,
lampjes in- en uitschroeven en met garven in de clinch liggen.De vakantie zorgt ervoor dat we wat moeten schipperen met de tijd maar daar komen we uit. De reden dat we dit jaar voor de vijfde keer meedoen is dat we het leuk
vinden. De donderdag-avond-plak-avond op straat is (als het niet te veel regent) aanleiding om te komen, even te
kletsen met de buren en lekker bezig te zijn. We zouden het leuk vinden wanneer je ons werk komt bekijken, en
misschien laat inspireren om volgend jaar met jouw straat ook mee te doen!
De vakantie zorgt ervoor dat we wat moeten schipperen met de tijd maar daar komen we uit. De reden dat we dit
jaar voor de vijfde keer meedoen is dat we het leuk vinden. De donderdag-avond-plak-avond op straat is (als het niet
te veel regent) aanleiding om te komen, even te kletsen met de buren en lekker bezig te zijn. We zouden het leuk
vinden wanneer je ons werk komt bekijken, en misschien laat inspireren om volgend jaar met jouw straat ook mee te
doen!
Bk straat:
Thema: Straat in oude aangezichten
Stoppelhaene-versiering Burg. Kerssemakersstraat.
Vanaf 1999 wordt de B.K. straat ( tussen de Westdorplaan en de Hofstedelaan) met de Stoppelhaene versierd. Ruim
40 huisgezinnen doen dan mee om de invalsweg naar het centrum van Raalte te versieren. Bosjes haver maken,
palen en poorten plaatsen, verlichting op orde brengen, panelen plakken, huizen versieren: van alles is er in de loop
van de tijd al gebeurd. Na het gezamenlijk versieren volgt op zaterdagmiddag voor de Stoppelhaeneweek een
gezellig samenzijn met een hapje en een drankje. Aan de hand van een thema wordt de straat met de tuinen
versierd. Dit jaar is het thema: De B.K. straat in oude aanzichten. Bij 22 huizen worden, sterk uitvergroot, foto’s
geplaatst. Foto’s die iets zeggen over de geschiedenis van de voormalige Wijheseweg met haar bewoners.
De foto’s worden verlicht en de straat wordt verder aangekleed met verlichte hanen, garven haver/rogge, etc. Aan
het begin en eind van dit gedeelte B.K. straat komen versierde, vier meter hoge poorten te staan.
Westdorplaan
Thema: Circus met een vleugje Stöppelhaene
De Westdorplaan doet dit jaar mee met het thema Circus met een vleugje Stöppelhaene.
Wij hebben voor dit thema gekozen omdat het een vrolijk en kleurrijk geheel wordt.
Dit thema hebben we in een nieuw Stöppelhaene jasje gestoken.
We plakken alweer met heel veel plezier een jaartje of 10.

Gevels
Verheijdenstraat 6
Thema: Als de kat Stoppelhaene gaat vieren.........
Hoog Bezoek!
We hebben dit jaar Nederlands beroemdste rode(je weet wel) kater uitgenodigd om eens de Stoppelhaene mee te
laten maken. We zijn dan ook heel trots dat hij deze uitnodiging met 4 pootjes heeft aangenomen en wil zich echt 5
dagen helemaal laten onderdompelen om het Stoppelhaene gevoel te krijgen. En ja, als de kat dan Stoppelhaene
gaat vieren dan kunnen de muizen ook gaan dansen en zwieren, want zij hebben dan helemaal niets te duchten.
Het Hofstedehuis, Zwolseweg 18
Als ik oud geworden ben, dat ik geen mens meer herken
En niet eens jouw naam meer weet, ·pak dan mijn hand heel even beet.
En zeg me zo gedag
laat me voelen dat je me mag.
Wellicht dat ik het gevoel herken, ·dat ik voor iemand, iemand ben.
Het Hofstedehuis is een kleine woonvoorziening voor mensen met geheugenproblematiek, sinds 1 jaar wonen de
bewoners met veel plezier hier. Samen met de bewoners, 22-8-2016
mantelzorgers, vrijwilligers en professionele medewerkers
kijken we iedere dag opnieuw hoe we het Dagelijks Leven vorm geven, individueel en in de groep.
De kerngedachte van Dagelijks Leven is dat de bewoners actief betrokken worden bij het dagelijkse leven. De
gemeenschappelijke ruimtes en activiteiten vormen hierbij het hart.
Door uit te gaan van actief meedoen, bijvoorbeeld door mee te helpen met koken, boodschappen doen of afwassen,
wordt een duidelijk appèl gedaan op de nog aanwezige vaardigheden en vermogens van de bewoners en wordendeze
zoveel mogelijk in stand gehouden. Het uitgangspunt is: niets moet, alles mag.
Bij Dagelijks Leven doen we er alles aan om het onze bewoners en medewerkers zoveel mogelijk naar de zin te
maken. Zo doen wij graag mee met de Stoppelhaene versiering, onze bewoners komen bijna allemaal uit Raalte. Bij
Raalte hoort de Stoppelhaene, zoals het Hofstedehuis ook bij Raalte hoort inmiddels. Samen met onze bewoners en
familie willen we graag ons steentje bijdragen en actief meedoen, samen wordt de versiering geplakt, de verhalen
22-8-2016
die onze bewoners daarbij vertellen maakt dat dit in een gezellige ontspannen sfeer gebeurd.
22-8-2016
Enkstraat 46 en Molenweg 32
Thema: Wat zit waar en hoe zit het in elkaar
Dit jaar hebben wij bedacht om met 2 gevelversieringen mee te gaan doen.
Hierdoor dachten wij mensen nieuwsgierig te maken waardoor zij enigszins verplicht naar de andere straat moeten
gaan om te zien wat daar staat. Dit jaar hebben wij gedacht waar komt nu bijv. Een riblap vandaan.
Om die reden hebben wij een grote koe beplakt die aangeeft waar welk stukkie vlees vandaan komt.
De ene gevel geeft de complete koe weer de andere gevel geeft deze koe in puzzelvorm weer.
De tekst is tweeledig, voor de ene gevel luidt de tekst: Wat zit waar, voor de andere gevel luidt de tekst: Hoe zit het
in elkaar. Wij hopen dat het de mensen inspireert om op deze wijze volgend jaar ook hun gevel te versieren.
Want plakken is net als puzzelen een keer beginnen is moeilijk stoppen.
De basis van Stöppelhaene is en blijft toch de optocht en de versierde straten en gevels.
Oostenwind: Monumentstraat 60
Thema: Wij varen met Oostenwind!
Al 5 jaar waait er door het onderwijs van Raalte een frisse Oostenwind. Kinderen van de Oostenwind varen met een
boot langs de optocht. De thuishaven is versierd met een groot bord en de vissen die niet mee op reis mochten. Op
foto's is te zien dat de kinderen hard hebben gewerkt op reis naar Stöppelhaene.

Hans en Grietje Kids (lijster)
Thema: Het sprookjesbos
De kinderen hebben het zelfde thema als de straat. Alleen zij hebben de snoepjes gemaakt die aan het hekwerk
hangen rondom het speelplein van de lijster. Vanaf midden mei zijn de kinderen al druk in de weer geweest
op de
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woensdagmiddag. Met veel passie en plezier heeft ieder kind zijn of haar best gedaan. Dat belooft nog wat voor de
toekomst! Met de oudere kinderen erbij maakten de jongste kinderen er een dol, gekleurd snoepfestijn van. Meer
verklappen we niet… De kinderen en de volwassenen kunnen dus ook haast niet wachten totdat het zover is, dat we
met z’n allen de straat mogen versieren en er van te genieten.
Eversberg kids:
Thema: Babydieren
Wij helpen met onze babydieren graag mee aan de gezellige beestenberg op onze Eversberg.
Chantal verteld: ik hou erg van knutselen en gezelligheid en zaadjes plakken met de buren is erg leuk. Ik ben erg
trots op mijn geplakte kat.
Swaenewoerd:
Thema: Toch maar weer van start
Na een aantal jaren niet mee te hebben gedaan aan de versiering tijdens de Stöppelhaene, zijn wij op Swaenewoerd
dit jaar toch maar weer klein begonnen.
De aanleiding was toch ook wel het prachtige stukje in het weekblad van Salland door Marien en Annie Overmars.
Jaren waren Marien degene die op Swaenewoerd de versiering verzorgen, vol passie en plezier.
En de tuin zag er altijd prachtig uit.
Inmiddels zijn een aantal bewoners zeer enthousiast aan het plakken begonnen.
Hopelijk volgend jaar kunnen we zeggen, wat was dit weer leuk om te doen samen.
En pakken wij het weer wat groter aan.
De Gaarden 11:
Thema: Geboorte zoon
Begin augustus is mijn zoontje Vince geboren, en vandaaruit is het idee ontstaan om toch iets voor Stöppelhaene te
doen. In mijn tuin staat een geboorte bord voor hem. Vorig jaar heb ik voor het eerst meegedaan met de optocht
met mijn andere zoon, dit jaar werd dat lastig om te doen, en wilde toch graag wat doen met Stöppelhaene, de gevel
versieren!
Koperwiek 20:

Thema: Varkens zin ook blij in de wei. Je ziet koeien, paarden en schapen,
maar ook varkens zijn graag in de buitenlucht.
Bij ons in de tuin staan allerlei dieren in de wei. Maar de varkens lopen ook lekker los. Die zie je niet vaak buiten
staan, maar dat vinden ook varkens heel fijn. De meeste varkens staan hun hele (korte) leven binnen op beton en
roosters, dat vinden we eigenlijk best zielig.
Wij doen al jaren mee met de kinder optocht, en ook ging er soms wat versiering in de tuin, maar we hadden ons
nog nooit opgegeven voor gevelversiering. Vandaar dat we dit jaar voor het eerst mee doen. Dan kunnen de mooie
werkstukken ook dicht bij ons huis gezien worden.
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