Spreekuur Icare verpleging en verzorging
Elke donderdag van 9:30 - 11:30 in Bestevaer een
inloopspreekuur van Icare Thuiszorg.
Heeft u vragen over zorgverlening in het algemeen?
Behoefte aan advies,begeleiding of voorlichting over uw
gezondheid? Of wilt u weten hoe u zorg kunt aanvragen?
Bezoek dan het gratis inloopspreekuur van Icare
verpleging en verzorging. De wijkverpleegkundigen
Marijke Jansen (06-53720423) of Gerda Schilthuis zijn
daar aanwezig om u te woord te staan.
Naast dit spreekuur is Icare verpleging en verzorging
ook telefonisch bereikbaar. Tijdens kantooruren 9:0017:00) van maandag tot en met vrijdag: 06-53720423 en
buiten kantoortijden: 0900-88 33 ( 24 uur per dag)

Salon face en feet
Een kleine salon bij u in de buurt!
Heeft ruimte voor:
Gezichtsbehandelingen,
massages
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Beheerder:

* Bridge

Sylvia le Fèbre

W. van Mameren, tel. 4228842

Algemeen medewerkers:

* Fitgym

tel. 8515700

Politie:

tel.0900-8844

Henny van Assen
Bank-Girorelatie:

16.07.42.188 Bureau Oost:
(voor Wipstrik/Indische Buurt)

Bankrekeningnr.:
Bestuur:
Jan ter Schegget

tel. 4542936

S. van Slingelandplein 27
tel.: 0900-8844

Secretaris:

tel. 4541247 Bezoektijden:
ma. t/m vr: 09.00-13.00

Diny Daenen
Penningmeester:
Frans v.d. Vegt

Gemeente-en

Lid:

Stadsbeheerreceptie:

Gerry Spanhak

tel. 4551455

Wijkbeheerder:

Hennie Mulder-Bos
Robbie Veldman

Klachtennummer, tel. 14038

tel. 4211652

Mevr. B. op de Weegh,
tel.4982553

voetbehandelingen:
de diabetische voet
de reumatische voet
“vergoeding van zorgverzekeraar”

Voor al uw
 Dakbedekking
 Gas en water
 Riolering
 Sanitair
 Centrale verwarming
 Diamantboren
Vechtstraat 23-25
8021 AS Zwolle
Tel.: 038-4535121
Fax: 038-4540803

Wijkmanager:

WijZ activiteiten:
WijZ.

tel. 8515700

Dhr. R. Kuppens,

tel. 4529227

Travers
Helga v.d. Berg

jongerenwerker

Woensdag
*Creatieve club
*Bridge
*Kinderclub
*Kaarten maken
*Meidenclub
*Zumba
*Naailes

10.00-12.00
13.30-17.00
14.00-15.30
13.30-15.30
19.00-20.30
20.00-21.00
19.45-21.45

* Sjoelen en klaverjassen
Mw. M. Smits,

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

Beste bewoners Van de Wipstrik,
Namens het bestuur en onze vrijwilligers wil ik u een
gelukkig en gezond 2012 wensen.

wijkagent B. Bakker

Voorzitter:

Maandag:
*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

14.45-15.30

*Kidscombie
16.00-16.45
Sjoelvereniging 19.00-23.00
*Naailes
19.15-21.45

tel.4983361
tel.4216050

Donderdag:
*Buurthulp
10.00-11.30
*Spreekuur Icare
9.30-11.30
*Line Dance
20.00-22.30
*Toneel
20.00-22.00
Vrijdag:
*Vrije inloop

20.00-23.00

Palmpasen
Zondag 1 april is het palmzondag. Daarom organiseren wij
voor alle kinderen van 4 t/m 10 jaar een activiteit op
zaterdagmiddag 31 maart. Wat het gaat worden verklappen
we nu nog niet. Misschien gaan we een paashaantje
versieren of je step of fiets. Of we gaan eieren zoeken in de
speeltuin. Wie weet wat het gaat worden?
Je leest het allemaal op de affiches die even daarvoor bij het
wijkcentrum en op jullie scholen hangen. Ook staat dit op
onze website.
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: 17 februari, 16 maart, 13 april en 11 mei

Bingo
Iedere maand 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 data tot de zomervakantie zijn: 29 januari,
26 februari, 25 maart en 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
Ledenvergadering
Op maandag 26 maart houdt de wijk – en
speeltuinvereniging Wipstrikkwartier haar jaarlijkse
ledenvergadering. Het bestuur nodigt haar leden en
donateurs daarvoor uit. Op deze avond zal het bestuur
verantwoording afleggen over de activiteiten in het
jaar 2011. De schriftelijke verslagen zullen ter inzage
liggen in wijkcentrum Bestevaer, minimaal 1 week van
tevoren.
De ledenvergadering begint om 20.00 uur
Kindercarnaval
Op zaterdag 11 februari (een week voordat het carnaval
in de stad begint) is er in het wijkcentrum
kindercarnaval. Om 2 uur ’s middags gaan we carnaval
vieren met muziek en prinses Chaira en haar adjudant
Rebecca. Alle kinderen kunnen deze middag, mooi
verkleed, meedoen. Het kindercarnaval is gratis.
C.v. de Bestevaertjes is ook aanwezig tijdens de grote
carnavalsoptocht in de stad. Zij hebben een eigen
carnavalswagen. Hierop staan dan de Hoogheid Prinses
Chaira en adjudant Rebecca met de Raad van 11.
Dus tot ziens op 11 februari namens de Bestevaertjes.
Als je zin hebt om in de Raad van 11 te komen en je
bent tenminste 7 jaar, geef je dan op in het wijkcentrum.

Copy inleveren voor: 16

maart

Misschien heeft u in de vorige wijkkrant gelezen dat
wij een oproep hebben gedaan om nieuwe ideeën
aan te dragen. Met een aantal hiervan zijn wij druk
bezig om dit uit te werken.
Verder hebben wij met behulp van Daphne Kampman
een nieuw logo ontworpen. Dit logo hebben wij nu
ook gebruikt voor de wijkkrant, weliswaar in het
zwart/wit maar toch is zelfs dat een mooi geheel.
Ook hebben wij i.s.m. Lex Bakker een nieuwe
website gekregen en de reacties waren heel erg
positief. U kunt ons via Google vinden door naar
wijkcentrumbestevaer te gaan.
Ook zijn wij bezig om een eetcafé te gaan starten. De
bedoeling hiervan is dat mensen met elkaar kunnen
lunchen tegen een kleine vergoeding. Wel hebben we
op 16 februari een bijeenkomst met een gratis lunch
in het kader van “de dag van de dialoog”, thema is
“Buren”. U bent van harte welkom van 11.00 uur tot
14.00 uur.
Zoals u van ons gewend bent is iedereen van harte
welkom in ons wijkcentrum en in de speeltuin.
Misschien heeft u zich afgevraagd waarom staan er dan
bij de speeltuin bordjes van VERBODEN TOEGANG?
Dit alles heeft te maken dat wij door oplettende buren
gewaarschuwd zijn dat er avonds wel eens mensen in de
speeltuin waren die er niet thuis hoorden.
Met deze bordjes kan de politie dan optreden. U begrijpt
dat wij er alles aan doen om problemen te voorkomen,
vandaar de bordjes.
Ook willen wij vragen of er vrijwilligers zijn die zich willen
aanmelden om op een zaterdag in maart, april, mei samen
met ons de speeltuin willen opknappen. Dit kan alleen bij
mooi weer want de speeltoestellen moeten in de
perkoleum gezet worden en er moet geverfd worden.
Dan natuurlijk niet te vergeten het nodige onkruid
weghalen en het snoeiwerk.
Wij hopen op uw medewerking.
Laten we met elkaar zorgen dat in deze moeilijke tijden
van de recessie, we genoeg redenen hebben om voor
elkaar klaar te staan.
U weet het:
WIJKCENTRUM BESTEVAER HET KLOPPEND
HART VAN DE WIJK WIPSTRIK
Sylvia le Fèbre, beheerder

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

De Biljartclub
De laatste partijen van het seizoen 2010-2011 zijn
gespeeld. De kompetitie van de B.Z.C. (Biljart Club
Zwolle) is gestopt vanwege te weinig deelnemende
teams.
Eindstand onderlinge kompetitie
gespeelde partijen behaalde punten

1. Frans v.d.Vegt
2. Gerrit Jongman
3. Piet v.d. Molen
4. Jos v. Thulden
5. Henk Althoff
6. Johnny de Vries
7. Bertus v.d. Bosch
8. Bert Daenen
9. Johan Langenbach
10. Fred Egbers
11. Jan v. Wilsum
12. Sonja v. Thulden
13. Joop Eisinga
14. Henny van Assen
15. Appie Ruiter
16. Dik Hekman

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

70
56
52
51
50
49
48
45
43
40
39
37
33
32
30
23

Top 5 hoogste serie
1.A.Ruiter
43
2.F.v.d.Vegt
17
3.B. Daenen
H. Althoff
11
4.P.v.d.Molen
J. Eisinga
9
5.D. Hekman
J. de Vries
8

Dartstoernooi
Op zaterdag 4 februari a.s wordt er in wijkcentrum
Bestevaer een dartstoernooi vanaf 13 jaar georganiseerd.
Het toernooi begint om 12.00 uur. Er moet van tevoren
worden ingeschreven. Opgeven kan tot zaterdag 4
februari 11.30 uur in wijkcentrum Bestevaer bij Henny
van Assen. Het inschrijfgeld is 3 euro. Het speltype dat
wordt gespeeld is 501, best of 3.
Activiteiten in de krokusvakantie
Evenals andere jaren worden er in de Krokusvakantie
activiteiten voor de kinderen georganiseerd. Vanaf dinsdag
28 februari is er iets te doen voor kinderen van 4 – 10
jaar. Wat er precies op het programma staat, vertellen we
nog niet. Dat zie je op de affiches die bij het wijkcentrum
hangen en die vlak voor de vakantie bij jullie op school
hangen. Ook kun je kijken op onze nieuwe website:
www.wijkcentrumbestevaer.nl
BUURTHULP BESTEVAER
voor Wipstrik, Assendorp, Pierik, Dieze-Oost

038-4538186

Kaartmarathon

Uitslag van 23 oktober
12 klaverjassers en 15 jokeraars
Klaverjassen
1. Ina de Groot
8668 punt
2. Joop Willems
8514 punt
3. Frans v.d.Vegt
8499 punt
4. Richard Stel
8384 punt
5. Tine v.d. Beld
8331 punt
Jokeren
1. Fred Egbers
51 punt
2. Tonnie Schmidt
77 punt
3. Riek van Dijk
80 punt
4. Jenny de Groot
82 punt
5. Ans van Ree
84 punt

Uitslag van 20 november
16 klaverjassers en 11 jokeraars
Klaverjassen
1. Riekie Schreier
7786 punt
2. Annemiek Gijsen
7408 punt
3. Henk Bos
6777 punt
4. Frans v.d.Vegt
6550 punt
5. Ina de Groot
6541punt
Jokeren
1. Ans van Ree
59 punt
2. Ans v.d. Hulst
66 punt
3. Hennie Schuite
81 punt
4. Geertje v. Ommen 84 punt
5. Jenny de Groot
89 punt

Uitslag van 11 december
21 klaverjassers en 12 jokeraars
Klaverjassen
1. Dik Hekman
8193 punt
2. Martin Pronk
7671 punt
3. Jo Evers
7052 punt
4. Geert Klunder
6981 punt
5. Frans v.d.Vegt
6907 punt
Jokeren
1.Wim Schuurman
66 punt
2. Fred Egbers
77 punt
3. Jopie v.d. Vegt
80 punt
4. Alie Schuurman
85 punt
5. Margriet Schuite 86 punt
6. Mien Lubbers
86 punt

Oudejaarskaarten
Uitslag van 30 december
29 klaverjassers en 10 jokeraars
Klaverjassen
1. Bertus v.d.Bosch
5442 punten
2. Jan Schakelaar
5429 punten
3. Jan ten Kate
5428 punten
4. Benny Pronk
5426 punten
5. Geert Klunder
5190 punten
Jokeren
1. Hennie Schuite
40 punt
2. Mien Lubbers
61 punt
3. Willy Egbers
70 punt

4. Jenny de Groot
5. Jopie v.d. Vegt

73 punt
82 punt

De volgende kaartmarathons zijn:
zondag 4 maart en 2e paasdag 9 april.
Kosten zijn 3 euro en je kunt je
inschrijven tot 11.30 uur. De
kaartmarathhon begint om 12.00 uur.
Zumba
Elke woensdagavond van 20.00 - 21.00 uur zijn er
Zumba lessen in het wijkcentrum. De op latijnsAmerikaanse ritmes geïnspireerde, gemakkelijk te
volgen, calorieverbrandende dance fitness party. Voel
de muziek en laat je gaan. Dus als u zin heeft om iets
aan uw conditie te doen kom dan eens een les
meedoen. Zumba is er voor jong en oud. De kosten
zijn 15 euro voor 4 lessen.
Bedankt!!!
Wij willen bedanken……..Spar
en
COOP
Zij sponsoren ons regelmatig met de activiteiten
voor kinderen. Zo kregen wij o.a. snoep voor de
Horroravond, strooigoed en letters voor het
Sinterklaasfeest en snoep voor de
kindercarnavalsmiddag.
Wij willen de Spar en de Coop heel hartelijk
bedanken daarvoor.
Fitgym
Elke dinsdagmiddag van 11.45 – 12.45 uur is er fitgym
onder leiding van docente Mevr. W.G. Romijn. Er
worden grondoefeningen op matjes gedaan en er
wordt gebruik gemaakt van verschillende materialen
en dit alles op muziek. Na afloop is er gelegenheid om
een kopje koffie of thee te drinken. U kunt vrijblijvend
een les meedoen want de 1e les is gratis.
Computerles
Vanaf maart beginnen de computerlessen weer. Deze
zijn op woensdagmorgen van 10.00 – 12.00 uur. De
kosten zijn 50 euro voor 10 lessen. Heeft u interesse,
neem dan contact op met het wijkcentrum, tel. 038 4538186 of mail: wipstrik2000@hotmail.com
Gilde taalcafé
Nederlands oefenen op een ontspannen manier
voor anderstaligen. Dat werd gedaan in het taalcafé
van Gilde. Elke dinsdagmorgen kwam een grote
groep mensen naar het wijkcentrum om hier mee
aan de slag te gaan. Er werd over allerlei onderwerpen gepraat zoals actuele gebeurtenissen.
Helaas ….. is het Gilde verhuist naar de Centrale
Bibliotheek. Wij vinden het erg jammer dat deze
groep naar elders is verhuisd. Toch hopen wij dat de
mensen het op de nieuwe locatie ook erg zal
bevallen en we wensen ze veel geluk in de toekomst

