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STRATEN & GEVELS
De Pimpernel
Thema de muziek van Stöppelhaene
De artiesten waar we de afgelopen jaren van hebben genoten in de tent of op het Stöppelveld brengen we een
eerbetoon door een LP van een band of artiest in iedere tuin te zetten. Daarnaast hebben we een straatbandje
gemaakt met een aantal muzikale kids en een paar volwassenen waarmee we Stöppelhaene klassiekers ten
gehore brengen.
De hele straat is druk geweest met organiseren, bedenken, plakken, schroeven, zagen, touw wikkelen, soep
maken, kletsen, lampjes in- en uitschroeven en met garven in de clinch liggen.
Dit jaar is de zevende keer dat we meedoen en eigenlijk alleen omdat we het leuk vinden.
Lijster
Het thema is Roaltes Erfgoed.
De straat is versierd met verlichting en met verschillende oud materialen van vroeger voor het oogsten.
De borden zijn speciaal in Sepia kleuren geplakt.
Het was dit jaar zéér moeilijk om de juiste zaden te vinden. Om alles in sepia kleuren te maken. Daar lag voor
ons ook de grootste uitdaging.
De bewoners van de Lijster nodigen jullie dan ook van harte uit om bij ons te komen kijken in de straat.
Lijster kids
Elk kind heeft zelf bedacht wat zij wilden plakken.
Op de woensdagmiddag eerst samen eten en daarna tekenen, kleuren/ verven. De één houdt van dieren en de
andere van politie of Spider-Man.
VOOR IEDER WAT WILS dus. De laatste bordjes zijn op 24 augustus afgemaakt en trots dat ze waren.
De ouders en plakkers in de straat hebben de kinderen helemaal vrijgelaten.
Grutto
Straatversiering van de Wulpse Grutto's!
Na een succesvolle editie van vorig jaar, zijn wij er dit jaar natuurlijk weer bij. Ons thema voor dit jaar is
bloemen- en vlindertuin in een kleurrijk geheel! We wilden dit jaar vooral voor veel vrolijkheid zorgen en dat is
gelukt! Je komt binnen in de grootste vlindertuin van Raalte. Spot in deze tropische vlindertuin méér dan 50
verschillende vlinders zoals onze versies van de bonte bessenvlinder, de keizersmantel, de monarchvlinder en
vele vlinders meer. Bewandel het pad richting het unieke schilderij, volg de prachtige vlinders en je waant je in
een geurige, kleurige, exotische tuin waar naast de vlinders de gemoedelijkheid, gezelligheid en saamhorigheid
de boventoon voeren.
BK-straat
De BK-straat versiert al jarenlang de straat tijdens Stöppelhaene met diverse thema's.
Dat is dus dit jaar ROHDA Raalte 90 jaar. Foto's van o.a. jeugdteams, lagere seniorenteams, het landskampioenschap van ROHDA in 1979, het hippieteam en een van de eerste damesteams verschijnen in de diverse
tuinen.
De versiering krijgt elk jaar veel bekijks, omdat "Raalte vroeger" erg in trek is bij de inwoners.
Heel veel mensen hebben of via zichzelf of familieleden wel iets met ROHDA dus we verwachten weer veel
reuring in de straat.
Uiteraard wordt de hele BK straat tot aan Angeli Custodes weer perfect in het licht gezet wat de sfeer alleen
maar ten goede komt.
Grimbergen
ABRAHAM, Wij willen Paul op een ludieke manier in het zonnetje zetten.
Hij is rond de Stöppelhaene jarig. Jarenlang is hij actief geweest als ‘plakker’ bij de Kruisverheffing.
Daarom hebben wij als buren gemeend deze Abraham op Stöppelhaene-wijze neer te zetten.
Kemphaan
Beter een goede buur……..
Voor de deelnemers van de dagbesteding van Zozijn is Stöppelhaene versiering maken een leuke activiteit om
te doen.
De een vind lijm smeren leuk, de ander vindt zaadjes plakken leuk en weer een ander haalt ze er weer af!
Maar het belangrijkste is de gezelligheid samen ergens mee bezig te zijn en de sfeer om naar Stöppelhaene toe
te leven.
Vorig jaar heeft Groen en Dier (Zozijn) kerstbomen van tuinhout, met verlichting voor de wijk gemaakt.
De groep " Samen voor de buurt" doet kleine klusjes in de buurt.
Zo willen wij graag een goede buur zijn!

Koperwiek 20
Ons thema is “de koe”
De koe is in ons Nederlandse landschap een kenmerkende aanwezigheid, en zeg nou zelf, Is het geen plaatje?
Onze koe is een lollig dier met beweegbare kop en uier.
Mijn zoon en ik hebben met veel plezier gewerkt aan onze tuin versiering en hopen dat u het kunt waarderen.
Rozenstraat
Thema: Winkel van Sinkel
Een met zaad beplakt logo op hout van de “Winkel van Sinkel” uit Utrecht. Dit originele logo komt uit 1839.
Nederlands oudste en grootste warenhuis uit die tijd. Deze staat op een schildersezel. Daarnaast staat een
oude kar met twee grote houten wielen, deze werd vroeger door de straten geduwd met handelswaar erop.
22-8-2016
Echt terug in de tijd, velen zullen het herkennen.
Op deze kar staan manden die gevuld zijn met van alles en nog wat, zoals gehaakte kleedjes, flessen kruidenbitter, rode zakdoeken, kaartjes garen, oude theepotten, oude zeef, etenswaren zoals ingeweckt fruit,
aardappelen, uien en eieren, etc.
Bergmolenstraat
Mijn thema is "fietsn in 't dörp". Sinds kort is er met enige regelmaat veel Handhaving te zien in het centrum van
22-8-2016
Raalte. Deze Handhavers worden door de gemeente ingezet om onder andere fietsende
mensen te bekeuren
in het voetgangersgebied. De manier waarop ze aanwezig zijn valt over te discussiëren, maar ze zijn er.
Ik vond dit actuele thema erg leuk om op in te haken. Zeker omdat ik zelf in het blauwe wereldje werkzaam ben.
Ik kom oorspronkelijk uit Zwolle maar ben voor de liefde naar Raalte verhuisd. Als eindproject van mijn "inburgering" leek het mij leuk mee te doen aan de tuinversiering. Hoewel ik mij erg heb verkeken op de tijd die erin
gaat zitten ben ik zeer tevreden met het eindresultaat!
Göbelstraat

Bij het thema “Bij alles wat we eten wordt de boer vaak vergeten” bedoelen we dat, of de mensen tegenwoordig
nog wel weten waar het eten oorspronkelijk vandaan komt, dat eieren niet uit een doosje komen uit de supermarkt maar uit een kip, en sla niet uit een zakje uit de supermarkt maar van het land komt.
De boer besteed hier vaak vele uren arbeid aan en werkt met hart en ziel aan zijn product. De laatste tijd is het
steeds moeilijker om een boerenbedrijf te runnen i.v.m. met de vele regeltjes waar ze aan moeten voldoen, ook
komen de boeren de laatste tijd nogal negatief in het nieuws. Wij willen ze weer positief onder de aandacht
https ://www.google.nl/maps /@ 52.3944
brengen.
Westdorplaan
Na een aantal jaren niet te hebben gebouwd/geplakt, moest het toch weer gebeuren! Wij gingen voor een
gevelversiering, maar deze zit achter de backstagehekken en is niet bereikbaar voor het publiek. Na overleg
kregen wij een mooie plek bij de ‘ingang’ van het dorp, een prachtige plaats om het feest ‘aan te kondigen’.

h

Raarhoeksweg
Thema: Boer wat zeg je van mijn kippen!
De cliënten die werkzaam zijn op Ivoor van Zozijn Groen en Dier en Aventurijn, zijn enthousiast aan de slag
gegaan met de Stöppelhaene versiering. Zo vonden we een boer en kippen zowel bij de Stöppelhaene passen
als binnen de omgeving van Ivoor. Bij het atelier van Aventurijn zijn ze kippen gaan kleien en glazuren. Het hek
is getimmerd door de cliënten van Groen en dier. De versiering maken heeft een verbindende factor tussen
verschillende groepen op ivoor. We hebben een boer met een kippenhok gemaakt en kipjes beplakt met zaden.
Hofstede huis
De cliënten die wonen op het Hofstedehuis hebben samen met de begeleiding met veel plezier de versiering
gemaakt. De leeftijd van de cliënten ligt tussen de 60 en eind 90 jaar. Wij zijn ongeveer 3 maanden geleden
begonnen met plakken. Met betrekking tot ons thema,
Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij mensen iets goeds doen voor elkaar en
voor de buurt.
Zwanenwoerd 202 & 203
Stöppelhaene zit in je bloed ook al ben je 87, dan ga je er nog voor!
“De Haene kreijt nog”!

Zwanenwoerd 1

https ://www.google.nl/maps /@ 52.3805878,6.2742712,15.38z?hl=nl
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Begin van het jaar begonnen onze bewoners alweer over een thema voor de Stöppelhaene. Een aantal van
onze bewoners heeft vroeger altijd meegedaan aan het plakken in de buurt of voor de kerken. Een bewoner
van 99 jaar die dit jaar bij ons is komen wonen heeft hier zo van genoten, en ze was er altijd met de plakavonden. Wij hebben dit jaar een aantal Thema rond het milieu gehad zoals onder ander cursusavonden over de
bijen
En hoe belangrijk het wel niet is voor de toekomst van hun klein en achterkleinkinderen. "Wij zijn er weer BIJ "
Zwanenwoerd 1
We hebben met veel plezier gewerkt aan onze bijdrage voor de straatversiering voor de Stöppelhaene.
Samen met onze cliënten hebben we het ontwerp gemaakt en geplakt. Een heerlijk klusje waarbij je gezellig bij
elkaar
zitMaps
en lekker met elkaar kan kletsen. Onze cliënten vinden het super spannend om met de wedstrijd mee
G oogle
te doen en kunnen bijna niet wachten wat de uitslagen zijn. Al met al weer genoten met z'n allen bij ons op de
dagbesteding van de Parabool.
Enkstraat
“Dit Stöppel zwijn heeft het hier fijn”, op de valreep heb ik mij nog opgegeven omdat Theo het hangbuikzwijn
graag in de aandacht staat.
G oogle Maps

Willem Stoltehof
Hoe mooi de resultaten uit landbouw en tuinbouw ook zijn, de manier waarop we nu ons voedsel produceren
raakt steeds verder uit balans. We komen er steeds weer op uit dat we de toekomst van onze voedsel-voorziening alleen veilig kunnen stellen als we overstappen op kringlooplandbouw. We moeten immers voorkomen dat
we bodem, water en grondstoffen uitputten en de temperatuur op aarde onaanvaardbaar verhogen. Kringlooplandbouw is daar een onontkoombaar en sluitend antwoord op.
Westdorplaan Zeven Linden
“Boerenleven van vroeger”
Dahliastraat
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“Zonder haene geen Stöppelhaene”
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