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Beste leden van de Vereniging Knarrenhof Zwolle.
In deze bijzondere tijd krijgt u van ons een bijzondere nieuwsbrief
Velen van u zijn vorig jaar op onze jaarvergadering aanwezig geweest.
De was de enige vergadering die we in 2020 i.v.m. de Corona pandemie hebben georganiseerd. We
zijn als bestuur achter de schermen hard doorgegaan met onze activiteiten.
Gelukkig ging en gaat dat vooral digitaal. Zoals de bestuursvergaderingen en de contacten met de
gemeente.
Onze contacten met de gemeente hebben vast geholpen. Zo hebben we alle raadsleden het
boek ‘Knarrenhof, een plek om 113 te willen worden” geschonken.
Wij hebben nu in samenwerking met de SWZ( co-creatie), een optie op een kavel in de Tippe
Waarschijnlijk nog voor de zomer 2021 gaat SWZ met de gemeente onderhandelen over de prijs van
de grond.

Meeting:
In februari hebben we een digitale meeting georganiseerd over onze plannen en mogelijkheden voor
48 woningen ( huur en koop) in de Tippe.
Hieraan konden 100 leden deelnemen. Was u niet in de gelegenheid de uitzending te volgen, dan
kunt u deze alsnog via deze link terugkijken.

•
•

PowerPoint presentatie: https://knarrenhof.nl/wp-content/uploads/2021/03/Zwolle-2-16maart-2021.pdf
YouTube video: https://www.youtube.com/watch?v=bPKF2kDl_1g

Jaarstukken:
Onze vereniging is verplicht een jaarverslag en een jaarrekening te maken.
Deze documenten en het verslag van de kascommissie worden gewoonlijk aan de ledenvergadering
voorgelegd ter goedkeuring. Nu het dat als gevolg van de Corona pandemie niet in een
ledenvergadering gaat, hebben wij besloten u de stukken u toe te sturen. Wij verzoeken u
vriendelijke eventuele vragen en opmerkingen over de inhoud van de documenten aan ons te
mailen voor 15 april 2021.
We zullen alle vragen zo spoedig mogelijk beantwoorden. Zijn er na 15 april geen vragen en of
opmerkingen meer, dan gaan we er van uit dat de ledenvergadering (digitaal) akkoord gaat met de
genoemde verslagen. Het bestuur en de penningmeester worden op deze wijze decharge verleend
voor het gevoerde beleid.

Oproep:
Er is vaak nieuws te vertellen over het Knarrenhof, nieuws dat ook vaak interessant is voor nietleden. Daarom willen wij graag een eigen website.
Heeft u de kennis in huis om een website te bouwen en of te beheren, wij willen graag gebruik
maken van uw ambities. Een mailtje naar het secretariaat en wij nemen contact met u op.

Er staat veel te gebeuren in de Tippe. Niet alleen wij, maar ook andere organisaties hebben plannen
om te gaan bouwen. Eén van de organisaties is de vereniging Groeneburenhof. Zij willen vooral
appartementen bouwen .
Ze hebben ons gevraagd om in deze nieuwsbrief kort iets te mogen schrijven.

“Groeneburenhof” samenbouwen woont beter
De vereniging Groeneburenhof , allemaal 50-plussers, ontwikkelt een duurzaam
wooncomplex van maximaal 15 koopappartementen, 70-120 m2, in de Tippe, aan de rand
van Zwolle. Ieder heeft zijn eigen wooneenheid en samen maken we gebruik van de
ontmoetingsruimte, tuin en logeerkamer. Houtbouw heeft onze voorkeur, in een groene
omgeving, in een levendige buurt, dicht bij openbaar vervoer, winkels en voorzieningen.
Als we nu samenbouwen kunnen we straks samenwonen, naar elkaar omzien, elkaar
inspireren en samen oud worden.
Spreekt dit je aan? Lees dan verder voor meer informatie: www.groeneburenhof.nl en neem
contact op met Groeneburenhof.

Knarrenhof Manifestatie Groningen.
Op woensdag 31 maart was er een Corona veilige manifestatie op de Grote Markt in Groningen, om
onze collega’s van de vereniging Knarrenhof Groningen een hart onder de riem te steken. Waar wij in
Zwolle al met een 2e kavel, groot genoeg voor 48 woningen, bezig zijn, hebben onze collega’s daar na
ruim 8 jaar onderhandelen nog steeds geen geschikte kavel toegewezen gekregen van de gemeente.
Schande!
Er waren ongeveer 50 deelnemers aanwezig op deze buitengewoon zonnige dag. Onze voorzitter
sprak de wethouder van Groningen kort toe en schonk hem het mooie Knarrenhof boek over het
eerste hof van Nederland in Zwolle. Want wat in Zwolle kan moet toch ook lukken in de mooie stad
als Groningen!

Peter Prak spreekt de deelnemers toe.

Recept:

Nu het voorjaar is, wordt het tijd voor asperges.
Daarom een makkelijk en heerlijk voorgerecht met asperges en gerookte zalm

Voor 4 personen heeft u nodig:

4 plakjes diepvries bladerdeeg
4 asperges
4 plakjes gerookte zalm
1 klein pakje Hollandaise saus. (of zelf gemaakt)
Peterselie of dille

Werkwijze:

-Kook de asperges gaar. Tip: heeft u geen asperge pan, kook ze dan in een grote koekenpan.
Laat de asperges afkoelen.
-Verwarm de oven voor op 180 graden
-Ontdooi het bladerdeeg en snij de plakjes doormidden.
-Leg de plakjes op een bakplaat, prik gaatjes in het deeg. Dit is om te voorkomen dat het deeg te
hoog wordt.
- Bak het bladerdeeg in ong. 15 min. Gaar en bruin. Laat de plakjes afkoelen.

•
•
•

Leg op ieder bord een plakje deeg. Besmeer het plakje met de saus.
Leg hierop een plakje zalm en daar 2 halve asperges op. Dek af met het 2e plakje deeg.
Garneer met toefjes saus en gehakte peterselie of takjes dille.

U kunt van dit gerecht ook één Haps gerechtjes maken, leuk voor bij de borrel of brunch.
Snij dan de lapjes bladerdeeg in 4 stukjes. Zo krijgt u 8 kleine hapjes.

Tot slot:

Wij hopen u spoedig meer te kunnen vertellen over de voortgang in de Tippe.
Tot die tijd blijft het dromen van een mooi project.

Het bestuur wenst u fijne paasdagen en een mooi voorjaar.

Blijf gezond
•

