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Straat- en gevel versiering
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Straten:
Pimpernel:
De Pimpernel doet dit jaar voor de zesde keer mee en heeft als thema gekozen:
“Wülle geeft Stöppelhaene kleur”
We beelden dit uit met gekleurde bloemen door de hele straat. Aan het begin van onze straat staat het ons
hoofdbord waarop we het hoofdmenu van de website van Stöppelhaene hebben afgebeeld. Naast de kleurrijke
bloemen leggen we hiermee een link naar het gevarieerde programma van Stöppelhaene.
Ook dit jaar is de gehele straat (ondanks de ongunstige vakantieperiode) weer druk bezig geweest met organiseren, bedenken, plakken, schroeven, zagen, lampjes in- en uitschroeven en met garven in de clinch liggen.
We doen dit op de “donderdag-avond-plak-avond” en tijdens de werkzaamheden wordt er gezellig met iedereen
geklets wat voor ons de hoofdreden is waarom we met de straatversiering meedoen.
We nodigen iedereen uit om onze straatversiering te komen bekijken.
De Braak:
Ieder jaar zien onze bewoners er weer naar uit om samen te gaan plakken voor de Stoppelhaene.
Omdat ons huis niet vlak bij het centrum ligt willen wij onze bewoners d.m.v. de versiering graag bij het Stoppelhaenefeest betrekken.
We hebben dit jaar een Stoppelhaene die zeer tevreden is en tevens pikken diverse muizen ook een graantje
mee.
Mochten we in de prijzen vallen dan trakteren wij later dit jaar de bewoners op op gezellige avond met eventueel een pannenkoekenbuffet.
BK Straat:
Sinds afgelopen jaar is de versiering in deze straat terug van weggeweest en dat werd afgelopen jaar door de
bezoekers erg gewaardeerd.
Dit jaar gaat de BK straat evenals vorig jaar terug in de tijd. De rode draad dit jaar is de geschiedenis van het
Angeli Custodes.
Deze wordt uitgebeeld in foto’s van vroeger die in de tuinen van de bewoners komen te staan.
Uiteraard wordt de lange straat weer prachtig verlicht waardoor de bezoekers van Stöppelhaene op een
sfeervolle wijze naar het feestterrein geleid worden.
Zozijn Kemphaan:
Aan de Kemphaan wonen en werken (dagbesteding) mensen met een verstandelijke beperking.
We zijn binnen de dagbesteding altijd op zoek naar nieuwe activiteiten of licht productiewerk.
Helaas is het moeilijk om werk te vinden en daarom hebben we het plan op gevat om haantjes, voor Stoppelhaene, te gaan plakken met onze cliënten.
We maken bordjes voor zowel het dagbestedingsgebouw, als ook voor de 7 woningen die er naast staan.
We zijn in Mei al begonnen en proberen 1 of 2 keer per week een tijdje te plakken. Wie er komt is iedere keer
een verrassing, soms 1 cliënt, soms wel 8.
De een kan goed plakken, de ander zit er bij en geniet wat er allemaal gebeurd en van de gezelligheid.
De een plakt en af en toe probeert de ander het er weer af te peuteren, als kan en mag!
Grutto:
Straatversiering Speelse Grutto's.
Met Stöppelhaene hangen er hier aan de Grutto altijd vlaggetjes. Het idee om dit jaar de Grutto eens echt te
versieren en mee te doen aan de straatversiering vond iedereen hier direct een super leuk idee. Na een avond
brainstormen en 10 gezamenlijke gezellige plakavonden staan onze ideeën beplakt met zaden afgebeeld op
houten platen.
De naam staat voor alle spelende kindjes die dag in dag uit, voor in het speeltuintje samen spelen. Als de
kindjes lekker spelen zijn er ook altijd ouders die gezellig op de zandbakrand zitten te kletsen. Op een zondagochtend spontaan met de hele buurt voor in de zandbak aan de koffie of een spontane BBQ of op een
zomerse dag, dat zie je geregeld hier aan de Grutto, terwijl de kindjes lekker aan het spelen zijn. Gezelligheid,
saamhorigheid en gemoedelijkheid staat bij ons voorop!
En dat alles beelden wij uit met de Stöppelhaene versiering op basis van ons idee: 'Straatversiering Nieuwe Stijl'
net zoals de nieuwe vlag waarin de haan in een zwart strak logo wordt uitgebeeld.
Tegen de kinderen zeggen we met buiten spelen altijd, meedoen is belangrijker als winnen. En dat geldt voor de
straatversiering net zo, althans dat dachten we... Wij zijn ontzettend trots op onze eerste editie en een prijs
winnen, tuurlijk willen wij dat met dit resultaat! Maar gewonnen hebben we al, met deze mooie club mensen bij
elkaar! Wij zouden het ontzettend leuk vinden als er tijdens de Stöppelhaene week veel mensen de moeite
nemen om onze prachtige mooie versiering te komen kijken, wees welkom aan de Grutto!
Lijster:
Jazeker... de lijster doet dit jaar ook weer mee met de ook zo leuke en mooie straatversiering tijdens het mooie
oogstfeest Stoppelhaene. Met man en macht hebben we ook dit jaar iets moois gemaakt. Elk jaar blijft het
moeilijk om iets moois neer te zetten, waar iedereen tevreden mee is. Gelukkig is dat opnieuw gelukt. De
vakantie viel wederom niet zo goed. Daarom zijn we in Januari begonnen met het brainstormen van ideeën.
Hierbij moet je rekening houden met verschillende factoren. Denk hierbij o.a. aan of je eventueel het materiaal
van het jaar daarvoor opnieuw kunt gebruiken. Vanaf februari tot april word alles uitgezaagd en geschuurd.
In april zijn we begonnen met tekenen en schilderen om vervolgens in de maand mei te beginnen met plakken.
De speciale container met alle vaste benodigdheden werd op gehaald en in de straat gezet. De zaden worden
uit verschillende winkels gehaald.
Dit jaar hebben we als thema Nijntje op de Boerderij. Met als uitschieter plakken in 2d en 3d.
Tuurlijk zijn we als straat al behoorlijk ver met organiseren. Daarom nodigen wij ook straten uit om ideeën uit te
wisselen om nog meer mensen in Raalte te enthousiast te krijgen om hun straat of gevel te versieren.
Kortom kom vooral kijken bij ons op de Lijster en geniet van alles wat Raalte en Stoppelhaene zo mooi maakt,

namens de bewoners van de Lijster.

Gevels:
Molenweg 32 & Enkstraat 46:
Ook dit jaar hebben wij, Molenweg 32 & Enkstraat 46, een poging gedaan als combinatiegevel versiering.
Op beide gevels is een verwijzing naar ieders gevel zodat mensen die het willen zien nieuwsgierig worden om
te komen kijken....
Afgelopen najaar ontstond het idee; wat voor soort reclame/advertenties werden vroeger rondom de Stoppelhaene in kranten geplaatst.
De Raalte Clopedie zette ons vervolgens op het goede spoor.
Het thema Golden Oldies werd erbij bedacht, de ene gevel
geeft afbeeldingen van oude reclame/ advertenties
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weer, de andere gevel geeft het logo weer van het bedrijf wat er heden ten dage huisvest.
Lijster-Kids (tegenover Lijster 79)
Jazeker... de lijster doet dit jaar ook weer mee met de ook zo leuke en mooie straatversiering tijdens het mooie
oogstfeest Stoppelhaene. Met man en macht hebben we ook dit jaar iets moois gemaakt. Elk jaar blijft het
moeilijk om iets moois neer te zetten, waar iedereen tevreden mee is. Gelukkig is dat opnieuw gelukt. De
vakantie viel wederom niet zo goed. Daarom zijn we in Januari begonnen met het brainstormen van ideeën.
Hierbij moet je rekening houden met verschillende factoren. Denk hierbij o.a. aan of je eventueel het materiaal
van het jaar daarvoor opnieuw kunt gebruiken. Vanaf februari tot april word alles uitgezaagd
en geschuurd.
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In april zijn we begonnen met tekenen en schilderen om vervolgens in de maand mei te beginnen met plakken.
De speciale container met alle vaste benodigdheden werd op gehaald en in de straat gezet. De zaden worden
uit verschillende winkels gehaald.
Dit jaar hebben we als thema Nijntje op de Boerderij. Met als uitschieter plakken in 2d en 3d.
Tuurlijk zijn we als straat al behoorlijk ver met organiseren. Daarom nodigen wij ook straten uit om ideeën uit te
wisselen om nog meer mensen in Raalte te enthousiast te krijgen om hun straat of gevel te versieren.
Kortom kom vooral kijken bij ons op de Lijster en geniet van alles wat Raalte en Stoppelhaene zo mooi maakt.
Namens de bewoners van de Lijster.
Koperwiek 20:
Op de boerderij zijn de dieren blij en vrij.
Een ouderwetse boerderij hoort volgens velen samen te gaan met allerlei dieren die je dan tegen komt. Dat is
de charme van de boerderij. Wij hebben een ouderwetse Sallandse boerderij gemaakt en de dieren lopen ook
vrolijk rond over het erf en in de wei.
Wij zijn Jorris en Milanda, zoon (10) en moeder en maken het samen, ook doen we alleen poosje mee met de
corso en hebben hier veel plezier van.
Ceintuurbaan 1:

https ://www.google.nl/maps /@ 52.3944

In november 2017 zijn wij komen wonen in ons huis aan de Ceintuurbaan 1, recht tegenover het station. Onze
dochter vond het een leuk idee om ons huis ook te versieren zodat iedereen, onderweg en vanaf station, op
weg naar Stoppelhaene, alvast in de stemming komt.
Het thema is: er komt een kuikentje bij. In september van dit jaar verwachten wij ons derde kind en we vonden
het leuk om Stoppelhaene (oogst, haan en kip) te combineren met de geboorte van onze derde. Vandaar dat wij
dit jaar voor het eerst meedoen.
Swaenenwoerd:

h

Woonzorg locatie Swaenewoerd van ZGR doet ook dit jaar weer mee met de versiering tijdens de Stoppelhaene
Onze drijvende kracht tijdens de Stoppelhaene was Marien Overmars natuurlijk altijd
Na een aantal jaren van verbouwingen binnen Swaenewoerd kwam het niet echt op gang.
Tot vorig jaar toen er een nieuwe bewoner kwam wonen , die in het verleden altijd mee had gedaan met de
versieringen . En haar het wel leuk leek om weer mee te doen.
Vorig jaar zijn we weer klein begonnen, en dit jaar toch maar weer op tijd aan de slag.
De afbeeldingen waren al snel gevonden , en de bewoner bedacht er een prachtige tekst bij.
Maar dan komt het, hoe gaan wij dit organiseren.
Al gauw hadden wij een vrijwilliger gevonden die de afbeeldingen wel groot op de borden wilde tekeningen. Op
zoek naar zaden, en toen een oproep gedaan aan alle vrijwilligers binnen Swaenewoerd.
En wat een geweldige opkomst kwam hier op, veel vrijwilligers zijn iedere week een avond wezen plakken, en
wat een gezelligheid met elkaar.
En met die warmte was het een hele opgave, en af en toe afzien.
Een aantal bewoners deden ook gezellig mee met het plakken.
Ons thema voor dit jaar is “Vrouw zoek boer”
Met ons Paneel hopen wij als Swaenewoerd ook een bijdrage te hebben geleverd voor de Stoppelhaene.
Parabool / De Buut:
Hallo, Wij zijn van stichting de Parabool (opmaat/talentenlab)
Onze locatie zit in het De Buut bij Swaenenwoerd .
Wij maken samen met de groep een mooi bord voor de stoppelhaene.
We hebben eerst bedacht wat het onderwerp zou worden, toen dat duidelijk was zijn we gaan tekenen en
verven. Daarna samen opzoek naar zaden, we zijn zelf gesponsord! En lijm gekregen via de stoppelhaene
commissie. Toen druk met plakken! Heel gezellig, en tussen door met de voetjes in het water met het warme
weer. En af en toe een ijsje natuurlijk!
We zijn hier al weken druk mee en hebben er al weken plezier van. We plakken samen met cliënten, vrijwilligers
en begeleiding.
Met dit paneel, waar een mooie grote kop koffie opstaat met welkom, hopen we dat er vele bezoekers komen
voor een lekker bakkie koffie en een praatje.
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R.I.B.W / De Buut:
3 maanden geleden ben ik op de dagbesteding van de RIBW bij de Buut komen werken. Een dame uit het
westen dus toen ik over stoppelhaene hoorde wist ik heel niet wat het was.
Na de verhalen over het oogstfeest was mijn enthousiasme direct geprikkeld hier met de deelnemersgroep wat
van te maken.
Deze deelnemersgroep zijn mensen met een psychische en soms verstandelijke of lichamelijke beperking.
Mensen met trauma`s, schizofrenie, borderline en autisme.
Ik ben borden gaan halen bij de Gamma en heb een ieder een eigen in te vullen bord gegeven. Uiteraard met
veel zaden. Zo mooi om te zien dat wat de 1 niet lukte de ander weer oppakte en een ieder binnen zijn eigen
kunnen druk is geweest met Stoppelhaene. En ik mag zeggen met mooie tuinversiersel resultaten.
Wij hebben er zin in!!
Zwanewoerd
203 & 203:
G oogle Maps

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan.
Een spontane actie van hoog bejaarde mensen die dit samen hebben gemaakt.
Zij kijken positief naar het leven. Weten op hun leeftijd, dat alles wat je in je leven krijgt een geschenk is waar zij
hard voor gewerkt hebben, en zij zijn tevreden.
Oostenwind:
Basisschool Oostenwind is er als de kippen bij. Voor het tweede jaar alweer geeft Basisschool De Oostenwind
acte de présence in het oogstcorso en bij de gevelversiering. Met Pasen zijn we begonnen. De kinderen
G oogle Maps
hebben eieren beplakt als “opwarmertje”
voor het grote werk. Iedere woensdagmiddag na school gingen de
bakken met lijm en zaden open om samen met zijn allen iets moois te maken. Dat alles onder het motto: met
SH18 zijn wij er als de kippen bij.
Hofstedehuis:
In Het Hofstedehuis zijn we heel erg druk met het plakken voor ons thema en dat is Kruudmoes. We hebben het
thema heel mooi uitgediept en dat zal men zien als het klaarstaat in onze mooie voortuin bij het Hofstedehuis.
Ook hebben we kruudmoes gemaakt en dat delen we natuurlijk uit aan de jury en de mensen die woensdag 22
augustus al langskomen om te kijken wat het geworden is. We plakken samen met onze bewoners, die hier
echt al vanaf mei mee bezig zijn. Alles voor een mooi en lekker resultaat. Ook de gezelligheid om samen te
plakken is mooi. Muziekje advocaatje en wat lekkers erbij, dan kan onze plakavond niet meer stuk.
Zeven Linden:
Na 45 jaar elders, zijn we in 2017 weer in Raalte komen wonen.
Met andere bewoners hebben we het idee opgepakt om mee te doen met de gevel /straatversiering 2018.
Van huis uit, mijn vader was jarenlang penningmeester en medeoprichter van de Stöppelhaene, ben ik gewend
om te versieren tijdens de Stöppelhaene.
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Nu we in "de zeven linden" wonen, waar de gemiddelde leeftijd 85 is, hebben we iedereen bereid
gevonden
mee te doen.
Onder het thema " WIE ZAAIT ZAL OOGSTEN" .
Na enige voorbereiding gaan we met ons allen aan de slag, ieder op zijn eigen manier.
Bij deze hopen we, met de bewoners van "de zeven linden" , een positieve bijdrage te leveren aan de Stöppelhaene 2018.
Willem Stoltehof 1:

/@ 52.3944555,6.2811088,15.69z?hl=nl
Burgemeesterkwartier,
/maps
/@ 52.3944555,6.2811088,15.69z?hl=nl

een nieuwe buurt midden in het centrum van Raalte.
Het laatste huis is net opgeleverd. Iedereen moet nog wennen en elkaar leren kennen.
En dan voor het eerst Stoppelhaene.
Daarom de volgende tekst gemaakt:
Ook op het nieuwe Burgemeesterkwartier,
kraait de Stoppelhaene met veel plezier.
Daarbij enkele garves met daarop een grote Stoppelhaene.
Dit jaar hebben we het alleen gemaakt, waarschijnlijk komend jaar met meer buren.
Verheijdenstraat 6:
In onze versiering van dit jaar speelt de haan de hoofdrol.
De haan is onlosmakelijk verbonden met het boerenleven.
Hij kraait niet alleen maar zorgt ook voor een talrijk nageslacht.
We hebben het e.e.a. uitgebeeld in een agrarisch tafereel uit vroegere tijden.
We zijn in juli begonnen met deze versiering en hebben zo door de jaren heen al diverse malen ons tuintje
versierd.
Wij wonen op een mooie plek vlak bij het centrum en genieten ieder jaar weer van de belangstelling en de vele
leuke reacties.
Wij hopen zo een steentje bij te dragen aan het Stoppelhaenefeest en mogelijk inspireren wij dorpsgenoten om
ook eens hun eigen tuin of straat te versieren.
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