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Straat- en gevel versiering
 
NR 1: Zozijn - Zozijn, groen en dier, is gek op mens en dier 

Wij zijn allemaal cliënten die dagbesteding afnemen op Ivoor.
Groen en Dier is een fantastische dagbestedings locatie van Zozijn. Omdat het voor ons in de zomer erg warm is om 
in de -tuin en in de kassen te werken is het erg leuk om aan de slag te gaan met de Stoppelheane versiering. Het 
plezier en de creativiteit spat eraf bij onze cliënten. Het gaat vooral om de passie en plezier, ieder werk is uniek en 
gemaakt door de cliënten zelf. 

Dat niet alles even strak geplakt is, is voor ons geen probleem. Stoppeheane is er voor iedereen, zo ook de versiering 
maken. Het zijn mooie stukken van natuurlijke materialen, maar we denken ook in duurzaamheid. We hebben bijv 
een grote haan van plastic doppen gemaakt, deze kunnen we volgend jaar weer gebruiken. 

We gebruiken materialen die we krijgen of zelf hebben opgekweekt. Zo kweken we oa. zonnebloemen, veldbloemen 
en pompoenen op, om onze creatie nog meer op te fleuren. Daarnaast zie je ook mooie versieringen van Aventurijn, 
het atelier is ook een dagbestedings locatie van Zozijn waar ze mooie kunst maken. Dus met z’n allen maken we er 
een mooie straat van!

En als afsluiting vinden we het een uitje om naar de prijsuitreiking te gaan. Samen met al onze cliënten is dat al 1 
groot feest !
 

NR 2: Koperwiek - De Koperwiek Fleurt op

In de periode dat we met ons allen thuis moesten blijven merkten we dat het contact in de buurt erg moeizaam 
verliep. Na meerdere mensen te hebben gesproken die enthousiast reageerde op het idee de straatversiering  met de 
Stoppelhaene weer op te pakken hebben we een brainstorm avond op ons plein (23 woningen)gehad. 

Ideeën vlogen over en weer en het enthousiasme nam alleen maar toe. Uiteindelijk kwam het thema”DE KOPERWIEK 
FLEURT WEER OP” uit de bus. In juni is er dan ook gelijk begonnen met het verzamelen van allerlei natuurlijke 
producten en in juli was de vormgeving  compleet. 

Vele mensen stekken hun handen uit aan deze arbeidsintensieve klus en de sociale contacten worden verstevigd.  
En als je nieuwsgierig bent naar het resultaat kom dan kijken aan de Koperwiek Raalte Noord.

NR 3: Kwartel 22,24,26,28 - WIJ ZIJN ONERVAREN WEGENS VERSIERING.
 
Na 20 jaar zijn er mensen die voor de eerste keer meedoen met rogge en een haan, met Rode biet en Kerry Peter 
Selie  Bieslook en hebben we de rijst gemaakt.
Wij hopen dat we volgend jaar meer mensen mee krijgen het geeft eenheid in ons Appartement.
 
DE MAKERS ZIJN.           Mevr Marja Bruggeman 
                                     Dhr en Mevr Velner
                                     Dhr Bouke Zijlstra
                                     Dhr en Mevr Holterman 

NR 6: Zwolsestraat 18 – Hofstedehuis – Maak een Selfie 

Maakt een selfie. Een grote lijst waar je voor en achter kunt staan en dan een mooie foto maken. Met als tekst ´ist 
geen plaatje´ Thema is dan het hofstedehuis zelf met de bezoeker als actieve foto vulling. Verder zal de aankleding 
in het thema Stöppelhaene zijn met garves ed. 

NR 7: Westdorplaan 21A - Net zoals het vroeger was: 50 jaar terug 

Als kleine jongen van 9 á 10 jaar, liep ik van mijn ouderlijk huis over het spoor naar het dorp toe via de Stations-
straat waar destijds ook al straten en tuinen waren versierd, zoals bij de Families  Oldenhof, Temmink en Albers.
De versiering en verlichting spraken  mij aan. Vooral bij de fam. Albers op de hoek Brinkerstraat/ Stationsstraat, had 
men mooie tuinverlichting met spannende hoekjes en  tevens vele lichtjes om het tuinpad  ’s avonds zo prachtig te 
verlichten. 

Zelf ben ik ook jaarlijks actief met versiering maken bij de horeca zoals bij Hotel de Zwaan, Neuf, ( Zwakenberg ?) 
Altijd gezellig, een goede sfeer en dat alles in een mooie tijd van het jaar.

Ik heb tegen mezelf gezegd: “Eens maak ik een versiering zoals het vroeger was “ maar ja hoe maak je dat?
Nog altijd had ik in mijn herinnering de jaarlijkse verlichting van de fam. Albers en alsof het zo moest zijn, kwam ik 
in contact met Paul Albers en vroeg hem of ze de oude verlichting nog thuis hadden.  Paul zou voor mij gaan kijken. 
Na een half jaar kwam het telefoontje dat de versiering er nog was en dat ik het zo mocht ophalen. Ik was hier erg 
blij mee en vertelde Paul dat ik het absoluut een keer zou gaan gebruiken.

Hij vertelde me dat zijn ouders er elk jaar druk mee waren en er moest altijd wat meer bijkomen. De verlichting-
slampen zitten in conservenblikken. Dus voor de Stöppelhaene moest er bij de familie Albers altijd extra veel 
blikgroente gegeten worden; bonen, appelmoes, rode kool noem het allemaal maar op, om zo voldoende blikken te 
hebben voor de uitbreiding.

Ik ben hovenier en heb een nieuwe tuin aangelegd aan de Westdorplaan. Deze tuin en plek lenen zich bij uitstek om 
de versiering/verlichting aan te brengen en in overleg met de bewoners ga ik dit uitvoeren.
Ik verheug me hier enorm op en ga me helemaal uitleven om het weer te maken zoals het vroeger was.

NR 8: Westdorplaan/kerkstraat/zwolsestraat/bkstraat - De Zeven Linden – Haenehof 

De zeven linden is een hof vol hanen. Hoe is dat zo gekomen? 
Kakelen konden zij als de beste en dachten de hanen waar gekakeld wordt daar moeten kippen zijn. Voor de Stoppel-
haene moeten wij dus bij de zeven linden  zijn, want daarna - dat weet toch iedereen- zijn de koppen dagenlangs, 
soms zelfs wel weken van de leg en dan wordt er niet oveel meer gekakeld. Als een kop zonder kop hoor je wel eens 
zeggen. Zo niet in de "zeven linden" : daar werden de koppen bij elkaar gestoken en weet je het resultaat: 

Wij starten met een hanen hof. Dat wil zeggen alle hanen zijn welkom, ongeacht ras, kleur of nationaliteit. Wij 
discrimineren niet. Zo is het idee ontstaan: iedere haan is welkom, wit of bruin, zwart of rood, geel of oranje het 
maakt neit uit. Het hanen hof is open gedurende de Stoppelhaene. 

Voor bezoekers hebben wij een overzicht van verschillende hanen- soorten, dan kunnen de hennen een gemotiveerde 
keuze maken. P.S. Haantje de voorste is er ook bij; Daar kraait geen haan naar; Alleen de haan moet altijd koning 
kraaien; een goede haan wordt niet vet.

NR9: Burg. Kessemakersstraat 1 t/m 50

Alleen straatversiering met haantjes en twee toegangsborden + straat BBQ
Wij als straat commissie van de Bk straat hebben samen met de buurt bewoners besloten om de straat te versieren 
met verlichte haantjes en toegangs poorten . 

NR: 11: Willem Stoltehof 1 – Wat zeggen de boeren over de stikstofcrisis?

… en wat zeggen de dieren over de stikstofcrisis?

Tijdens deze Stoppelhaene kan je natuurlijk niet om de problemen heen waar de boeren op dit moment mee te 
maken hebben.
Doordat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof van tafel heeft geveegd, de natuur ging nog altijd 
achteruit, staat Nederland nu voor de opgave van een forse stikstofreductie.

Voor veehouders is dit zuur: ze hebben zich doorgaans aan de wet- en regelgeving gehouden, hebben fors geïnvest-
eerd in verduurzaming - maar krijgen nu te horen dat de sector moet krimpen.
Veel zorgen voor de boer dus.

Bij deze gevelversiering hebben we nu even niet naar de boer gekeken maar,
met een vleugje humor,  naar … de dieren.
De haan die snapt het wel maar blijft kraaien, de koeien denken mogen we nog wel de wei in en het varken wil alleen 
maar een modderbad.
En ondertussen groeit het gras nauwelijks meer.

 
NR 12: Spinhuisstraat 2 - De Stöppelhaen kraait uit bittere nood.

Wij zijn Saskia Stinenbosch & Marc Veenhuis we wonen samen aan de spinhuisstraat 2. Marc als geboren & getogen 
Raalternaar & Saskia is ruim 3 jaar geleden vanuit Oldenzaal in Raalte komen wonen, Saskia zet al haar creativiteit 
in voor de Stöppelhaene en uiteraard ook voor het steunen van onze Agrarische sector 
 
Waarom dit thema?
Stöppelhaene is zeer nauw betrokken bij de Agrrische sector, het is immers een Oogstfeest!
Na 3 jaar van verplichte rust mag de Stöppelhaen weer kraaien, echter maakt de Stöppelhaen zich grote zorgen over 
hoe lang hij nog mag / kan kraaien, het gevoerde Haagse beleid treft niet alleen de agrarische sector maar ons 
allemaal! Zonder boeren geen oogst, zonder oogst geen Oogstfeest!
 
Gebruikte materialen:
Hout
Graan
Stro
Boekweit doppen
Lijnzaad
Maispitten
Garven
Kanarie zaad
Duivenvoer
Linzen (diverse kleuren/soorten)
Zwarte rijst
Zonnebloempitten

 
NR 13: De Hartkamp - "De Hartkamp zet de bloemetjes weer buiten.

Een veld vol prachtige bloemen gemaakt door de bewoners van de Hartkamp samen met enkele vrijwilligers."

NR 14: De Pimpernel 35 - Stöppelhaene verbindt

Thema werd hieruit geboren. Verbondenheid is onze rode draad. 2 momenten bij elkaar om de puntjes op de i te 
zetten. We houden het simpel en voor n ieder overzichtelijk. 14 gezinnen schreven zich in. De bordjes werden 
getekend en samen aan de  slag

We werken dit jaar hoofdzakelijk met rijst, zaden bijna niet aan te komen of zeer prijzig en vaak, alleen in grote 
hoeveelheden te bestellen
 
 
 



https ://www.google.nl/maps/@ 52.3944
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Straat- en gevel versiering
 
NR 1: Zozijn - Zozijn, groen en dier, is gek op mens en dier 

Wij zijn allemaal cliënten die dagbesteding afnemen op Ivoor.
Groen en Dier is een fantastische dagbestedings locatie van Zozijn. Omdat het voor ons in de zomer erg warm is om 
in de -tuin en in de kassen te werken is het erg leuk om aan de slag te gaan met de Stoppelheane versiering. Het 
plezier en de creativiteit spat eraf bij onze cliënten. Het gaat vooral om de passie en plezier, ieder werk is uniek en 
gemaakt door de cliënten zelf. 

Dat niet alles even strak geplakt is, is voor ons geen probleem. Stoppeheane is er voor iedereen, zo ook de versiering 
maken. Het zijn mooie stukken van natuurlijke materialen, maar we denken ook in duurzaamheid. We hebben bijv 
een grote haan van plastic doppen gemaakt, deze kunnen we volgend jaar weer gebruiken. 

We gebruiken materialen die we krijgen of zelf hebben opgekweekt. Zo kweken we oa. zonnebloemen, veldbloemen 
en pompoenen op, om onze creatie nog meer op te fleuren. Daarnaast zie je ook mooie versieringen van Aventurijn, 
het atelier is ook een dagbestedings locatie van Zozijn waar ze mooie kunst maken. Dus met z’n allen maken we er 
een mooie straat van!

En als afsluiting vinden we het een uitje om naar de prijsuitreiking te gaan. Samen met al onze cliënten is dat al 1 
groot feest !
 

NR 2: Koperwiek - De Koperwiek Fleurt op

In de periode dat we met ons allen thuis moesten blijven merkten we dat het contact in de buurt erg moeizaam 
verliep. Na meerdere mensen te hebben gesproken die enthousiast reageerde op het idee de straatversiering  met de 
Stoppelhaene weer op te pakken hebben we een brainstorm avond op ons plein (23 woningen)gehad. 

Ideeën vlogen over en weer en het enthousiasme nam alleen maar toe. Uiteindelijk kwam het thema”DE KOPERWIEK 
FLEURT WEER OP” uit de bus. In juni is er dan ook gelijk begonnen met het verzamelen van allerlei natuurlijke 
producten en in juli was de vormgeving  compleet. 

Vele mensen stekken hun handen uit aan deze arbeidsintensieve klus en de sociale contacten worden verstevigd.  
En als je nieuwsgierig bent naar het resultaat kom dan kijken aan de Koperwiek Raalte Noord.

NR 3: Kwartel 22,24,26,28 - WIJ ZIJN ONERVAREN WEGENS VERSIERING.
 
Na 20 jaar zijn er mensen die voor de eerste keer meedoen met rogge en een haan, met Rode biet en Kerry Peter 
Selie  Bieslook en hebben we de rijst gemaakt.
Wij hopen dat we volgend jaar meer mensen mee krijgen het geeft eenheid in ons Appartement.
 
DE MAKERS ZIJN.           Mevr Marja Bruggeman 
                                     Dhr en Mevr Velner
                                     Dhr Bouke Zijlstra
                                     Dhr en Mevr Holterman 

NR 6: Zwolsestraat 18 – Hofstedehuis – Maak een Selfie 

Maakt een selfie. Een grote lijst waar je voor en achter kunt staan en dan een mooie foto maken. Met als tekst ´ist 
geen plaatje´ Thema is dan het hofstedehuis zelf met de bezoeker als actieve foto vulling. Verder zal de aankleding 
in het thema Stöppelhaene zijn met garves ed. 

NR 7: Westdorplaan 21A - Net zoals het vroeger was: 50 jaar terug 

Als kleine jongen van 9 á 10 jaar, liep ik van mijn ouderlijk huis over het spoor naar het dorp toe via de Stations-
straat waar destijds ook al straten en tuinen waren versierd, zoals bij de Families  Oldenhof, Temmink en Albers.
De versiering en verlichting spraken  mij aan. Vooral bij de fam. Albers op de hoek Brinkerstraat/ Stationsstraat, had 
men mooie tuinverlichting met spannende hoekjes en  tevens vele lichtjes om het tuinpad  ’s avonds zo prachtig te 
verlichten. 

Zelf ben ik ook jaarlijks actief met versiering maken bij de horeca zoals bij Hotel de Zwaan, Neuf, ( Zwakenberg ?) 
Altijd gezellig, een goede sfeer en dat alles in een mooie tijd van het jaar.

Ik heb tegen mezelf gezegd: “Eens maak ik een versiering zoals het vroeger was “ maar ja hoe maak je dat?
Nog altijd had ik in mijn herinnering de jaarlijkse verlichting van de fam. Albers en alsof het zo moest zijn, kwam ik 
in contact met Paul Albers en vroeg hem of ze de oude verlichting nog thuis hadden.  Paul zou voor mij gaan kijken. 
Na een half jaar kwam het telefoontje dat de versiering er nog was en dat ik het zo mocht ophalen. Ik was hier erg 
blij mee en vertelde Paul dat ik het absoluut een keer zou gaan gebruiken.

Hij vertelde me dat zijn ouders er elk jaar druk mee waren en er moest altijd wat meer bijkomen. De verlichting-
slampen zitten in conservenblikken. Dus voor de Stöppelhaene moest er bij de familie Albers altijd extra veel 
blikgroente gegeten worden; bonen, appelmoes, rode kool noem het allemaal maar op, om zo voldoende blikken te 
hebben voor de uitbreiding.

Ik ben hovenier en heb een nieuwe tuin aangelegd aan de Westdorplaan. Deze tuin en plek lenen zich bij uitstek om 
de versiering/verlichting aan te brengen en in overleg met de bewoners ga ik dit uitvoeren.
Ik verheug me hier enorm op en ga me helemaal uitleven om het weer te maken zoals het vroeger was.

NR 8: Westdorplaan/kerkstraat/zwolsestraat/bkstraat - De Zeven Linden – Haenehof 

De zeven linden is een hof vol hanen. Hoe is dat zo gekomen? 
Kakelen konden zij als de beste en dachten de hanen waar gekakeld wordt daar moeten kippen zijn. Voor de Stoppel-
haene moeten wij dus bij de zeven linden  zijn, want daarna - dat weet toch iedereen- zijn de koppen dagenlangs, 
soms zelfs wel weken van de leg en dan wordt er niet oveel meer gekakeld. Als een kop zonder kop hoor je wel eens 
zeggen. Zo niet in de "zeven linden" : daar werden de koppen bij elkaar gestoken en weet je het resultaat: 

Wij starten met een hanen hof. Dat wil zeggen alle hanen zijn welkom, ongeacht ras, kleur of nationaliteit. Wij 
discrimineren niet. Zo is het idee ontstaan: iedere haan is welkom, wit of bruin, zwart of rood, geel of oranje het 
maakt neit uit. Het hanen hof is open gedurende de Stoppelhaene. 

Voor bezoekers hebben wij een overzicht van verschillende hanen- soorten, dan kunnen de hennen een gemotiveerde 
keuze maken. P.S. Haantje de voorste is er ook bij; Daar kraait geen haan naar; Alleen de haan moet altijd koning 
kraaien; een goede haan wordt niet vet.

NR9: Burg. Kessemakersstraat 1 t/m 50

Alleen straatversiering met haantjes en twee toegangsborden + straat BBQ
Wij als straat commissie van de Bk straat hebben samen met de buurt bewoners besloten om de straat te versieren 
met verlichte haantjes en toegangs poorten . 

NR: 11: Willem Stoltehof 1 – Wat zeggen de boeren over de stikstofcrisis?

… en wat zeggen de dieren over de stikstofcrisis?

Tijdens deze Stoppelhaene kan je natuurlijk niet om de problemen heen waar de boeren op dit moment mee te 
maken hebben.
Doordat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof van tafel heeft geveegd, de natuur ging nog altijd 
achteruit, staat Nederland nu voor de opgave van een forse stikstofreductie.

Voor veehouders is dit zuur: ze hebben zich doorgaans aan de wet- en regelgeving gehouden, hebben fors geïnvest-
eerd in verduurzaming - maar krijgen nu te horen dat de sector moet krimpen.
Veel zorgen voor de boer dus.

Bij deze gevelversiering hebben we nu even niet naar de boer gekeken maar,
met een vleugje humor,  naar … de dieren.
De haan die snapt het wel maar blijft kraaien, de koeien denken mogen we nog wel de wei in en het varken wil alleen 
maar een modderbad.
En ondertussen groeit het gras nauwelijks meer.

 
NR 12: Spinhuisstraat 2 - De Stöppelhaen kraait uit bittere nood.

Wij zijn Saskia Stinenbosch & Marc Veenhuis we wonen samen aan de spinhuisstraat 2. Marc als geboren & getogen 
Raalternaar & Saskia is ruim 3 jaar geleden vanuit Oldenzaal in Raalte komen wonen, Saskia zet al haar creativiteit 
in voor de Stöppelhaene en uiteraard ook voor het steunen van onze Agrarische sector 
 
Waarom dit thema?
Stöppelhaene is zeer nauw betrokken bij de Agrrische sector, het is immers een Oogstfeest!
Na 3 jaar van verplichte rust mag de Stöppelhaen weer kraaien, echter maakt de Stöppelhaen zich grote zorgen over 
hoe lang hij nog mag / kan kraaien, het gevoerde Haagse beleid treft niet alleen de agrarische sector maar ons 
allemaal! Zonder boeren geen oogst, zonder oogst geen Oogstfeest!
 
Gebruikte materialen:
Hout
Graan
Stro
Boekweit doppen
Lijnzaad
Maispitten
Garven
Kanarie zaad
Duivenvoer
Linzen (diverse kleuren/soorten)
Zwarte rijst
Zonnebloempitten

 
NR 13: De Hartkamp - "De Hartkamp zet de bloemetjes weer buiten.

Een veld vol prachtige bloemen gemaakt door de bewoners van de Hartkamp samen met enkele vrijwilligers."

NR 14: De Pimpernel 35 - Stöppelhaene verbindt

Thema werd hieruit geboren. Verbondenheid is onze rode draad. 2 momenten bij elkaar om de puntjes op de i te 
zetten. We houden het simpel en voor n ieder overzichtelijk. 14 gezinnen schreven zich in. De bordjes werden 
getekend en samen aan de  slag

We werken dit jaar hoofdzakelijk met rijst, zaden bijna niet aan te komen of zeer prijzig en vaak, alleen in grote 
hoeveelheden te bestellen
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