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Na de drukke, maar oh zo gezellige tijd van De Sint en 
zijn Pieten is de rust in Westenholte nog niet terug. De 
Kerstdagen staan voor de deur. De vele activiteiten kunt 

u lezen in De Stins. We hopen dat we u terug zien op de Kerstmarkt. Het is de moeite 
waard om de vele kraampjes te bekijken. En dan het sluitstuk van december! De 
afgelopen jaren knalden we in Westenholte het jaar uit en het nieuwe jaar in. Ook dit 
jaar zal het gebeuren. We hopen dat het geknal en het vuurwerk in de lucht, mens en 
dier niet te erg zal afschrikken. Ons verzoek: Houd rekening met anderen! In januari 
zal zeker weer een Stins op de mat liggen. Ook uw verhaal, gedicht of tekening en foto 
zijn welkom.

Wij wensen u alvast fijne Kerstdagen en een Gezond en Gelukkig 2016.
PROOST

Het burenhulp-initiatief van de wijkvereniging werkt nu 
sinds oktober met een fysiek loket (bij Studio Jobpoint, 
westenholterweg 50) gezamenlijk met het Sociaal wijkteam. 

Wat StinsKracht kan betekenen willen we graag illustreren met dit ervaringsverhaal van 
Paula: 
Ik ben in de 70, alleen en onlangs verhuisd van de Gentiaanweg naar de Voorsterweg. 
Op een gegeven moment zat ik echt met mijn handen in mijn haar. Wist niet meer hoe 
ik die verhuizing geregeld moest krijgen. Heb Stinskracht ingeschakeld, die op korte 
termijn vrijwillige burenhulp heeft geregeld. Wat waren dat fantastische mensen. Samen 
hebben ze wat nog moest worden verhuisd, onder meer 2 zware kasten, overgebracht. 
Werkelijk fantastisch, ik was helemaal opgelucht. Nogmaals bedankt mensen!

Online Dorpsplein in opbouw
Maar StinsKracht is meer; op www.stinskracht.nl zijn we druk doende met het inrichten 
van een buurtplatform voor én door Westenholte. Op dit ‘online dorpsplein’ weten 
bewoners elkaar straks te vinden en kunnen ze ontdekken wat er allemaal in onze wijk 
gebeurt; er is op StinsKracht.nl niet alleen plek voor bewoners, maar ook voor het lokale 
verenigingsleven, ondernemers en dienstverlenende organisaties in de wijk. 

Buurtverbinders in opleiding
Een onmisbare schakel voor het succes van ons buurtplatform zijn de buurtverbinders. 
Buurtverbinders zorgen ervoor dat zowel online als ‘op straat’ mensen in onze wijk zich 
meer met elkaar verbinden, (nog) beter de aanwezige bronnen in Westenholte gebruiken 
en de weg in de wijk weten te vinden. Een team van 10 betrokken Westenholtenaren en in 
Westenholte actieve (zorg)professionals heeft de afgelopen weken de Buurtverbinders-
opleiding van MijnBuurtje.nl gevolgd.

Van de redactie

Stinskracht: Voor elkaar  én met elkaar!
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Nieuwbakken buurtverbinders Patty Wiersma en Jaqueline Zunnebeld over de opleiding: 
“Een training waarbij we elkaar hebben leren kennen en hebben geleerd hoe wij onze 
wijk Westenholte nog beter kunnen leren kennen”

“Het waren 3 heel leerzame en gezellige dagen!” aldus de jongste buurtverbinder, Roos 
Vermeulen; “Vol enthousiasme en energie kwam ik elke dag weer thuis. Ik verheug me 
er nu nog meer op om bezig te gaan met Stinkracht!”

De komende tijd zijn we druk doende met het verder inrichten en vullen van ons online 
dorpsplein op www.stinskracht.nl, zodat we tijdens de nieuwjaarsreceptie van de 
wijkvereniging (15 januari 2016) officieel ‘live’ kunnen gaan. Nieuwsgierig? Neem gerust 
alvast een kijkje op onze website en zie welke informatie u er nu al kunt vinden. 17 
december zijn we op de Kerstmarkt met meerdere buurtverbinders om ons initiatief te 
promoten. U kunt dan bij ons terecht met al uw vragen en opmerkingen, maar dat kan 
natuurlijk ook bij ons loket bij Studio Jobpoint (Westenholterweg 50), op dinsdag- en 
woensdagmiddag (13-16u) en vrijdagmorgen (9-12u). We zien u graag!
Tot ziens bij ons loket, op de Kerstmarkt en/of de nieuwjaarsreceptie en op ons online 
dorpsplein natuurlijk! :-)

Hartelijke groet, StinsKracht Buurtverbinders

De StinsKracht-
buurtverbinders: 
vlnr: Patty Wiersma, 
Jacqueline Zunnebeld, 
Paula Verhagen, 
Helen Hoekstra, 
Esmiralda Steen-
Mensink, 
Martijn Ganzevles en 
Roos Vermeulen. 

Gehurkt: Imme 
Monshouwer (trainer 
MijnBuurtje.nl). 

Op deze foto 
ontbreken nog 
Ineke Heldoorn 
(SociaalWijkTeam), 
Natasja Kroneman 
(Icare) en 
Ingrid Schakelaar 
(Travers)
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Kerstmarkt
Helaas is het ons niet mogelijk om op de Kerstmarkt met Jozef en 
Maria, hun baby in de kribbe, tussen de schapen en ezel, aanwezig 
te zijn.

Wij hebben op dit moment te weinig vrijwilligers.
Er moet materiaal naar het plein, zoals stro, en niet te vergeten, de dieren.
Misschien volgend jaar!
Maar meldt u aan als u als vrijwilliger dit op u wilt nemen.
Wij horen het graag. 
De Dierenweide en haar vrijwilligers.
Stoere Kerels
Gevraagd om 1x in de 2 maanden een klus te doen op de Dierenweide.
Koffie met koek staan klaar! Een biertje na afloop?
Meldt u aan. Het zou ons enorm helpen!

De vrijwilligers van de Dierenweide.

nieuws van de dierenweide

Sinterklaasintocht Westenholte
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Kerstmarkt Westenholte: Voor jong en oud!
U komt toch ook naar de gezellige kerstmarkt en de extra koopavond, 
die op donderdag 17 december van 15.00 tot 20.00 uur gehouden 
wordt op het Petuniaplein? 

Bij de verschillende marktkramen met kerstartikelen, zoals kerstbakjes, 
kerstcadeaus, allerlei lekkernijen en nog 
veel meer, kunt u heerlijk rondstruinen. 
Er is voor jong en oud wat te beleven. De 
‘Westbroeker Blozers’ roepen u om 15.00 
uur, met hun midwinterhoorn op, om te 
komen. 
Om 16.00 uur komt Happy Hart Koor 
optreden. Ook dit jaar zal het mannen-
ensemble ‘Into my heart’ de kerstmarkt 
afsluiten met hun optreden om 19.30 uur. 

De winkeliersvereniging houdt van 7 t/m 
16 december een kassabonactie. Lever 
uw kassabon voorzien van naam, adres en 
telefoonnummer in, in de daarvoor bestemde 
bus. Deze staan bij  de verschillende 
winkeliers. Op de kerstmarkt zal de 
Kerstman om 18.30 uur de kassabonactie 
afsluiten met een verloting.
Misschien heeft u wel één van die geweldige 
prijzen gewonnen!

Wij hopen u op 17 december te ontmoeten! 
Tot ziens!

De Kerstmarktcommissie van wijkvereniging WVF

Vrijdag 11 december kunt u in het Grand Café, onder leiding, een mooie 
kerstdecoratie maken.  Voorbeeld staat op de balie in het Grand Café. Onkosten € 
10,00 inclusief koffie en materiaal, betalen bij aanmelding. U kunt zich aanmelden 
in Westenhage bij de cateringmedewerker.

Albertje Schipper, Welzijnsmedewerker 

Proef en ervaar de kerstsfeer in Westenholte!

Kerstdecoratie maken in Westenhage
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Opvang jonge vluchtelingen aan Westenholterweg
Trias, organisatie voor jeugd- en opvoedhulp, beschikt al ruim tien jaar over een 
opvanglocatie voor jongeren aan de Westenholterweg 68. Deze locatie biedt 
per 1 januari 2016 begeleide huisvesting aan twaalf alleenstaande minderjarige 
vluchtelingen van 15 tot 18 jaar. De twaalf jongeren komen in een groep met 24-
uurs begeleiding.

Rust, structuur en persoonlijk contact met de begeleiding en de mogelijkheid om 
zich te ontwikkelen, gelden als belangrijkste speerpunten en randvoorwaarden. De 
tieners moeten een gewoon, alledaags leven kunnen leiden waarvan onderwijs, 
een sociaal netwerk, sport en werk onderdelen zijn.

Bij de opvang werkt Trias nauw samen met het NIDOS (jeugdbescherming voor 
vluchtelingen).

Voor meer informatie over de opvang kunt u contact opnemen met Andries de Vries 
(projectleider), via (038) 456 46 00/info@trias-groep.nl.

Kinderkerstmusical en jongerenconcert in wijkcentrum Stadshagen 

Op zaterdagavond 19 december voert het enthousiaste kinderkoor ‘Joyful noise 
en friends’ een eigentijdse kerstmusical op met prachtige kostuums in wijkcentrum 
Stadshagen, Werkerlaan 1. Daarna zal het dynamische jongerenkoor ‘The Young 
Jesus People’ een spetterend kerstconcert geven met hedendaagse muziek in 
verschillende stijlen. 

Deze fantastische kerstavond start om 20.00 uur en is de moeite waard voor jong 
en oud; iedereen is dan ook van harte welkom! De zaal is open vanaf 19.30 uur 
en de toegang is gratis! Voor meer informatie: 06 21 24 05 03.

Kindermusical en jongerenconcert

Jonge vluchtelingen in Westenholte

stinsje

De Vrijdagmarkt op het Petuniaplein van 25 december vervalt.
In plaats daarvan staan de groentekraam en de vleeshandelaar op donderdag 24 
december op het Petuniaplein.
Bij het ter perse gaan van de Stins was nog niet duidelijk wat de andere handelaren 
doen.
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De floorfitgroep is op zoek naar leden! De dames trainen elke 
woensdagavond in Het Anker van 20.00 tot 21.00 uur. De les 
bestaat uit een warming up, een choreografie op de vloer en 

vervolgens diverse spierverstevigende oefeningen. Een paar voorbeelden daarvan 
ziet u op de foto. De les wordt afgesloten met een coolingdown. Kom vrijblijvend 
drie proeflessen meedoen alvorens lid te 
worden!
Sinds september 2015 biedt SV Avanti 
(hatha)yogalessen aan op maandagavond. 
De les is van 18.00 uur tot 19.00 uur in 
Het Anker. Er is nog ruimte in deze groep. 
Interesse in deze les? Trek makkelijke 
(sport)kleding aan, neem een (yoga) matje 
mee en een flesje water, vestje, sokken en 
eventueel een dekentje en kom vrijblijvend 
drie proeflessen meedoen alvorens lid te 
worden.

SV Avanti zit ook op Facebook: www.facebook.com/avantizwolle 
Kijk voor meer informatie en het volledige lesaanbod: www.avantizwolle.nl
In de kerstvakantie (19 december 2015 t/m 3 januari 2016) zijn er geen lessen. 
SV Avanti wenst u prettige feestdagen en een gezond en sportief 2016!

Recreatief tennissen is de kernactiviteit van tennisclub WVF. De 
meeste van de bijna 200 leden spelen 1-2 x per week een partijtje 
tegen bekenden of bezoeken één van de tossmorgens, tossavonden, 

de mannenavond of de vrouwenavond waar iedereen tegen iedereen speelt. 
Tennissers nemen tennisles, spelen toernooien of doen mee aan de competitie in 
het voor- en najaar. Genoeg spelmomenten voor iedereen. Naast het tennissen 
is het clubgebouw erg belangrijk voor de tennisclub. Hier kunnen de leden 
napraten in de kleinste tenniskantine van Zwolle. De tenniskantine is alle dagen 
en avonden “los” want de leden die de kantine openen zijn ook barmedewerker. 
Onze kantine is ook belangrijk voor het Kerst- en Paasklaverjassen, samen 
voetballen kijken, of zomaar even bijkletsen over van alles en nog wat. We zien 
jullie graag eens langs komen als deze manier van sociaal sporten je aanspreekt. 
Voor meer informatie - en aanmelden als lid - kun je terecht op onze website 
www.tcwvf.nl

Kleinste tenniskantine altijd open!

SV Avanti
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Zondag  16.00 - 21.00

Maandag Gesloten

Dinsdag  11.00 - 21.00

Woensdag 11.00 - 21.00

Donderdag 11.00 - 21.00

Vrijdag  11.00 - 21.00

Zaterdag 11.00 - 21.00

Petuniaplein 7 | Westenholte | Zwolle
Tel. (038) 422 75 54

www.deweste.nl

oostindiehaarspecialisten.nl

038-4225069
Petuniaplein 2 / 8042AV / Zwolle

DROGISTERIJ JOOP SCHRIJVER
PETUNIAPLEIN 10
8042 AV WESTENHOLTE /ZWOLLE
TELEFOON: (038) 421 40 18
EMAIL: JOOPSCHRIJVER@COCOSOFTMAIL.COM

Foto's direct afdrukken of bestellen 
via bluetooth en facebook of 
rechtstreeks vanaf 
smartphone, ipad, fototoestel of 
opslagmedium.
 
Direct afdrukken kan nu in 3 formaten: 
10x15 cm  0,25
13x18 cm  0,49
15x20 cm  0,59
 
Goedkoopste van Nederland

N I E U W
Geheel vernieuwde foto kiosk
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Kerstvieringen Stinskerk
Seniorenkerstviering: dinsdag 15 december is de  jaarlijkse 
kerstviering voor de senioren van 72+ van de Stinskerkgemeente. 

De middag duurt van 14.30u -17.00u. Mocht u zich vergeten zijn op te geven, maar 
u wilt nog wel komen dan kunt contact opnemen met Gerrianne Kok: tel: 4220999  
(overdag voor 17.30u).
Kerstmarkt: Dit jaar is de Stinskerk open op 17 december tijdens de Kerstmarkt 
op het Petuniaplein. In de hal zijn optredens van enkele 
koren en u kunt weer een beetje 
opwarmen onder het genot van een 
warme drank en wat lekkers in een 
gezellige kerstsfeer.

Kerstavond: Op 24 december begint 
om 20.00u in de Stinskerk een 
gezinsdienst met als thema: ‘Mag het 
Licht aan?’. Muzikale medewerking 
wordt verleend door Living Water 
uit Genemuiden. Voorganger is 
Anne Westerduin en het orgel wordt 
bespeeld Rypke Paulusma.

Kerstochtend: De dienst op 25 
december begint om 10.15u. 
Traditiegetrouw wordt deze 
feestelijke dienst begeleid door 
muziekvereniging Excelsior. 
Voorganger is onze oud-predikant 
ds. E. van ’t Slot.

Oudejaarsdienst: Op donderdag 
31 december is er tussen de 
oliebollen door tijd voor bezinning. De Oudejaarsdienst begint om 19.30u. 
ContaKtdienst: Op 17 januari is er weer een laagdrempelige ContaKtdienst in de 
Stinskerk. Aanvang 19.00u.
Avondontmoetingsdiensten in Westenhage zijn op 13 en 27  dec. en 3, 10 en 24 
jan. Aanvang 19.00u.

Voor meer (actuele) informatie over de Stinskerk zie de website: www.stinskerk.nl

Nieuws van de Stinskerk
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Studio Deco 

Afdeling

Weer een broek met kapotte knieën van uw kind? 
Dat saaie spijkerjasje opleuken? 

Of je favoriete broek recyclen tot een tas? 

En om uw outfit compleet te maken hebben wij de 
bijpassende sieraden.

Bij Studio Jobpoint bent u hiervoor op het juiste adres. 

Op de deco afdeling kan het voor ons niet gek genoeg. 

Wij houden ons bezig met:

•	 Kleding reparatie
•	 Kleding “pimpen en recyclen”
•	 Tassen en sieraden
•	 Accessoires 

Voor vragen of meer informatie, bel of loop gerust even 
binnen.

Westenholterweg 50
8042  AJ  Zwolle
038 - 737 00 60
secretariaat@studiojobpoint.nl
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Heidi, Eduard en Dian wonen al enkele jaren in Westenholte. Ze werken allebei. De 
dochter doet het goed op school.

Maar dan op een kwade dag komt het bericht dat Heidi ziek is. Zij heeft leverkanker 
en nog maar 2 maanden te leven. Je wereld staat stil. De honderden kaarten die 
komen, worden opgehangen in de woonkamer en getuigen van veel medeleven.
Als lid van de Lutherse Kerk in Zwolle wordt er gevraagd wat Heidi nog voor wensen 
heeft.
Met het vliegtuig naar Oostenrijk en daar een paar dagen blijven. En dat gebeurt. 
Er volgt een inzameling, een arts uit de gemeente gaat mee, de medicijnen worden 
aangepast, zodat Heidi minder slaperig is.

Op een vrijdag gaat het gebeuren. 3 Dagen op pad. Het weer is goed en het is 
alleen maar genieten. De vele prachtige foto’s getuigen ervan. Boven op de berg 
geniet Heidi van het uitzicht en de sneeuw.

Waarom ik dit schrijf? Om te laten zien dat er altijd iets mogelijk is, een wens, hoe 
groot ook, in vervulling kan en moet gaan. Een herinnering voor later.
De manier waarop Heidi, Eduard en Dian met de situatie omgaan is 
bewonderenswaardig en dwingt respect af.

Wijn wensen hen een goede tijd toe, samen en met Gods zegen.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur, dat nooit meer dooft.

Bertie Pauw

Ons hondje Sunny, jullie allen wel bekend,
Heeft met zijn bijna 18 jaar een record gekend.
10 Jaar mocht zij bij ons zijn.

Ze was dapper en klein, komend uit het asiel.
Ze blijft nu nog een fijne herinnering.

Bertie Pauw

ingezonden: Wensi n g e z o n d e n

ingezonden: Sunnyi n g e z o n d e n
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YOGA
Het Anker
Dinsdag 10.00 uur - 11.00 uur
• Cursus start op 26 januari
• Introles op 19 januari 
  (na opgave)

Het Cultuurhuis
Donderdag 19.00 uur - 20.00 uur 
en 20.15 uur - 21.15 uur
• Cursus start op 28 januari
• Introles op 21 januari 
  (na opgave)

Yogales door gediplomeerd, 
ervaren yogadocente
Erkend V.Y.N-lid

Informatie
(038) 420 16 57
E-mail 
info@yogasalomonszwolle.nl

www.PoppeHoveniers.nl 
poppehoveniers@outlook.com 

06-29283323 
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In de week van 2 tot 8 november werd er in Westenholte en Spoolde 
gecollecteerd voor het belangrijke werk van het Diabetesfonds. De 
opbrengst bedroeg € 2.790,-- hetgeen een fantastisch resultaat is. 

Wij danken alle (trouwe) collectanten weer voor hun bijdrage en zeggen graag tot 
volgend jaar.
Namens de organisatie

Magreet Rorije en Henny de Jong

15 december goedkope rijbewijskeuringen in Ontmoetingscentrum 
Het Anker in Zwolle

Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig 
omdat u 75 jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent of omdat u om medische 
redenen moet worden gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs B/E? C/D/E? 
Maak dan nu alvast een afspraak voor de rijbewijskeuring in Zwolle. 
Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht:
Data: 15 december, 22 december, 30 december en vervolgens eens per week.
Locatie: Ontmoetingscentrum Het Anker, Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle.
Afspraak maken.
Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring of wilt u een afspraak maken? 
Neem dan contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516 51 45 74 
of  06 14 71 65 43 . 
Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken. 

Meenemen voor de keuring
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring 
met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De voorzijde van het formulier vult 
u alvast thuis in. Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw 
rijbewijs, een klein beetje urine in een urinecontainertje en eventuele medicatie. 
Een bezoek aan de opticien voor (gratis) controle van de ogen is aan te raden 
indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn gecontroleerd. Nieuwe glazen/lenzen 
kunnen een eventuele herkeuring voorkomen. 

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 
maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om tenminste 4 maanden voor 
het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een 
keuring. 
Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.

Collecte Diabetesfonds

Rijbewijskeuringen in Het Anker
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Pedicure
Hettie Leijten

Gespecialiseerd in Diabetische- en reumatische voet

Woonzorgcentrum Westenhage
Voorsterweg 44-003 | Telefoon: 06 83 12 55 96

Pedicure
Alice Siemens

Gespecialiseerd in Diabetische- en reumatische voet

Ook in Woonzorgcentrum Westenhage
Voorsterweg 44-003

Meester Koolenweg 53 | 8042 GC Zwolle
Telefoon: (038) 422 01 03 | 06 33 90 46 10

Professionele reparatie en 
restauratie van

uw dierbare, kostbare klok

In- & verkoop van 
antieke klokken

Vrijblijvende prijsopgave
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Nieuwe Knienebelter Hoogheden!

Tijdens het Prinsenbal op 14 november zijn de nieuwe Hoogheden 
van C.V. De Knienebelters benoemd: Prinses Kristel 1e en haar 
Presidenten Angela en Ronald! Zij stellen zich graag even aan u 
voor:

Prinses Kristel
Mijn naam is Kristel Buisman-Knuppel ben getrouwd met Patrick Buisman en 
samen hebben wij 3 kinderen. Nick van 8, Tess van 4 en Ryan van 1. Wij wonen in 
westenholte waar ik geboren en getogen ben. Naast mijn werk bij Abn-amro mag 
ik graag sporten / hardlopen. Ik vind het erg leuk om samen met mijn vriendinnen 
te gaan stappen of gewoon gezellig samen te zijn. Ik heb ja gezegd  toen me 
gevraagd werd prinses van de Knienebelters te 
worden, omdat ik van huis uit heb meegekregen dat dit 
een geweldig feest is, zelf ben ik bij de Knienebelters 
11 jaar dansmarieke geweest en heb ik ook nog in de 
raad van 11 gezeten! Ik ben er nu een paar jaar uit 
geweest, maar toen ze bij mij voor de deur stonden en 
vroegen of ik dit jaar de vereniging voor wilde gaan, 
in hun 33 jarig jubileum jaar, waar ik zelf ook 33 jaar 
word, kon ik alleen maar volmondig ja zeggen! Ik hoop 
dat dit een geweldig jaar gaat worden met heel veel 
plezier en momenten om nooit meer te vergeten...

Presidente Angela
Mijn naam is Angela Sleurink-Knuppel, zus van 
de prinses en dochter van president Ronald. 
Westenholtese van geboorte, maar inmiddels alweer 
een aantal jaar woonachtig in Hellendoorn. In het verleden ben ik ruim 11 jaar 
dansmarieke geweest bij de Knienebelters en nu ga ik een nieuw hoofdstuk in 
samen met mijn zusje en vader; voorop gaan in Knienebelt en Sassendonk!!

President Ronald
Mijn naam is Ronald Knuppel, vader van prinses Kristel en president Angela. Ik 
ben getrouwd met Joke. Wij zijn beide geboren in Zwolle en wonen sinds 1979 in 
Westenholte. Al sinds begin jaren ‘90 lid van de Knienebelters en ook oud-Prins; 
seizoen ‘95/’96, het jaar waarin Kristel als dansmarieke begon. 20 jaar later mag ik 
haar als president bijstaan, het kan verkeren!

Gezamenlijk sluiten we af met onze leus:
Met de Knuppels voorop wordt dit carnaval top!!!
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Voorsterweg 36
8042 AD  Zwolle
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Nieuws van Excelsior

Op het HRFSTWND-concert van 8 november kan Excelsior met 
veel genoegen terug kijken. Er is zelfs een blog geschreven over het 
optreden (“Wat kunnen ze spelen, die mensen van Excelsior. En wat 

een totaal andere muziek dan ik verwacht had…” (www.excelsior-westenholte.
nl)). Wie ook aangenaam verrast was over het optreden van Excelsior waren de 
winnaars van de donateuractie. 

Donateuractie
Een groot aantal van onze donateurs 
heeft de donatie omgezet in een 
jaarlijkse machtiging. Onder deze 
donateurs werden vrijkaarten voor 
het HRFSTWND-concert verloot. De 
familie Vos mocht de vrijkaarten in 
ontvangst nemen en heeft genoten 
van het optreden van Excelsior 
op 8 november. Excelsior dankt al 
haar donateurs voor de financiële 
bijdragen. Mede dankzij u kan 
Excelsior muziek blijven maken.

Oud papier
De maand december is de maand van de tradities. Vrijdag 4 december werd 
voor het laatst in 2015 het oud papier gehaald. Ook in 2016 hopen wij op uw 
medewerking te kunnen rekenen. Het schema voor het halen van oud papier 
blijft op een 4-wekelijks schema staan. De data die door de ROVA hiervoor zijn 
vastgesteld, zijn de volgende: (zaterdag !!) 2 januari, 29 januari, 26 februari, 25 
maart, 22 april, 20 mei, 17 juni, 15 juli, 12 augustus, 9 september, 7 oktober, 4 
november, 2 december en 30 december.

Oliebollen
Donderdag 17 december, tijdens de Kerstmarkt op het Petuniaplein, bakt Excelsior 
weer oliebollen. Ook dit wordt een traditie. Kom en geniet van deze opmaat naar 
de feestdagen.

Kleinkinderenconcert
Voordat de jeugd met kerstvakantie gaat, brengt het B-orkest van Excelsior samen 
met de muzikale kleinkinderen van bewoners van Westenhage op 18 december 
een concert in kerstsfeer voor alle bewoners van Westenhage.
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 Historing Zwolle 
brengt uw verleden even tot leven 

! Smalfilms en videobanden zetten wij op DVD, Blu-Ray of HD in de 
allerbeste kwaliteit. Smalfilms worden beeld voor beeld gescand. Wij 
digitaliseren super 8, normaal 8, 16 mm, (S-)VHS, VHS-C, Betamax, 
Video-2000, Video 8, Hi 8, Digital 8 en mini-DV. 

! Dia’s, negatieven en foto’s scannen wij volgens de allernieuwste 
technieken in hoge resolutie en geweldige kleurendiepte. 

! Vinyl en audiotapes zetten wij voor u op CD of HD. 
! Wij verzorgen nostalgische shows met muziek uit de jaren 60, 70, 80 

en/of 90. Compleet met videoclips of andere beelden. De 
mogelijkheden zijn ongekend! Zeer geschikt voor jubilea, bruiloften, 
personeelsavonden, buurt- of dorpsfeesten! 
 

Meer informatie op www.historing.nl.  
 

Historing Zwolle  038 – 85 09 555   
Dilleweg 16   info@historing.nl 
8042 GS Zwolle  Alle werkdagen op afspraak geopend 

Wijkteam Icare Westenholte
Wilt u meer informatie over ons zorgaanbod? 
Neem contact op met de wijkverpleegkundige 
van Icare in Westenholte: 06 20 51 41 87.  
Bij spoed: (0522) 27 96 64.

www.icare.nl

De wijkteams van Icare  
leveren dag en nacht,

   altijd en overal zorg

GRENEN, TEAK & EIKEN

J.W. van Dijk

Schellerweg 21
8017 AE Zwolle
Tel. (038) 465 54 47
www.jwvandijk-grenen.nl

MEUBELEN
• Antiek
• Nieuw
• Maatwerk
• Logen
• Restauratie
• Spuiten van uw meubel of keuken

Al meer dan 25 jaar uw sfeermaker in huis

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
09:00 - 12:00
13:00 - 16:00
Vrijdagmorgen gesloten
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Kerstrondgangen
Op Kerstavond en de ochtend van 1e Kerstdag verzorgt Excelsior de traditionele 
Kerstrondgangen. Na de bevrijding, in december 1945, is Excelsior gestart met 
deze traditie. Ging men vroeger op de fiets, tegenwoordig verplaatsen de leden 
zich met de auto. En altijd staat er aan het eind van de rondgang chocolademelk en 
koffie klaar. Zelfs onderweg wordt er spontaan chocolademelk geschonken. 

Op Kerstavond begint de rondgang om 19.00 uur en worden kerstliederen 
gespeeld op de volgende plekken: Voorsterweg thv. nr. 26; Frankhuis; Voorsterweg 
thv. Westenhage; Zalkerdijk thv. nr. 12; Zalkerdijk thv. Zalkerveerweg; Zwolseweg 
thv. Veecaterweg; Schoolsteeg halverwege; De Kroon; Bisschopswetering thv. 
voormalige melkfabriek; J.W. van Lenthestraat thv. de Kandelaar. 

Op 1e Kerstdag verloopt de route als volgt: 07.30 uur start op het Petuniaplein; 
Westenholterweg hoek Lupineweg; Papaverweg hoek Beltenweg; Papaverweg 
hoek Rozenweg; Anjerweg hoek Salviaweg; Ridder Zwederlaan hoek Stinsweg; 
Weidesteenlaan hoek Valeriaanweg; Weidesteenlaan hoek Pepermuntweg; 
Tesjeslaan thv. bushalte; Koolzaadweg/Korianderplein; Bouwkamplaan/
Gentiaanweg; Hertshooiweg thv. nr. 23.
Na de rondgang op 1e Kerstdag verzorgt het A-orkest de muzikale begeleiding van 
de Kerstdienst in de Stinskerk.

De laatste informatie is altijd te vinden op de website: www.excelsior-westenholte.
nl of via Facebook (@Muziekvereniging Excelsior Westenholte) en Twitter (@
ExcelsiorZwolle).

Muziekvereniging Excelsior wenst u fijne feestdagen en een  heel muzikaal 2016.
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Stichting Kringloop Zwolle

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle
Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid

Open: ma. 12-18 u, di. t/m vr. 10-18 u
za. 10-17 u, do. koopavond. (038) 4 22 06 06

SCHILDERSBEDRIJF  R. Schrage

AANNEMER VAN SCHILDERWERKEN
BEGLAZING  -  DUBBELE BEGLAZING

Beltenweg 17  - 8042 CX Zwolle-Westenholte
telefoon: 038  421 21 94

Set Acrylnagels
Nabehandeling

€ 40,=
€ 25,=

Wenkbrauwen harsen/epileren
Wenkbrauwen/wimpers verven

Tormentilweg 41 - Zwolle - telefoon 06 - 51 94 00 74

Autorijschool afrit Zwolle

“Instapcursus van 10 
autolessen en het rijexamen 
voor slecht €475,-”

Gespecialiseerd in het lesgeven aan 
personen met autisme

Robert Steen
Kummelweg 10
8042 JB  Zwolle

E: info@afritZwolle.nl
T: 038 - 2307616
M: 06 - 28239441

Praktijk voor natuurgeneeskunde 

 Weer in balans komen? 
Ontstressen? 
Hooggevoeligheid ? kinderen en volwassenen 

Anne Maas-Tak 
T: 06-18492902  |  E: info@annemaastak.nl 

www.annemaastak.nl 
Lid van beroepsorganisatie: www.hetverbond.eu 
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Sinterklaas

Ik sta met twee kleine 
kinderen bij de Jumbo te 
wachten op Sinterklaas. 

De kinderen hebben een pietenmuts 
met veer op, geen vegen op het gezicht, 
alleen een vol verwachting kijkende 
blik over de weg. Wanneer komt hij nu?

Vanaf het plein klinken sinterklaasliedjes. 
De zelfbenoemde burgemeester van 
Westenholte loopt heen en weer en speurt 
ook ongeduldig richting Arnicaweg. Steeds 
meer mensen komen op de muziek af: hij 
zal zo wel komen. 
Ik zie de burgemeester bellen en even later 
roept hij om: “het paard van Sinterklaas 
moest door de wasstraat en was niet op 
tijd klaar, Sint is nu onderweg in een auto. 
Het duurt nog 10 minuten.”
Dan zien we twee schilders aankomen. 
De kinderen herkennen ze: die zijn op 
school geweest, ze willen het paard van 
Sinterklaas groen schilderen. Ik weet van 
niks maar speel het spelletje mee.
En ja hoor... eindelijk horen we Excelsior 
en zien we de mijter van de Sint in de verte. 
Mijn kleinkinderen rekken hun halzen en 
beginnen alvast te roepen: “Sint!! Piet!!”
Sinterklaas stopt op het plein, wurmt zich 
uit de auto, geeft de kinderen handjes en 
neemt van de winkeliersvereniging een 
grote zak met cadeaus in ontvangst. Ook 
de pieten dollen rond met het publiek. 
Ik geniet van het schouwspel en van de 
gezichtjes van de kinderen.

De stoet vervolgt en doet nog even 
Westenhage aan. Oei... de volgauto kan 
niet tussen de paaltjes bij de Rozenweg 
door, Sint moet zich weer uit de auto 
wurmen en legt de route naar Het Anker 
verder te voet af. Dat krijg je ervan als je 
paard nog in de wasstraat staat.

Het Anker is prachtig versierd en 
stroomt helemaal vol. Excelsior speelt 
sinterklaasliedjes, de “burgemeester” 
zweept de kinderen op. De schilders van de 
toneelvereniging zorgen een poosje voor 
vertier en dan komt de Sint statig binnen 
en neemt midden tussen de kinderen 
plaats op zijn troon. Hij roept kinderen bij 
zich die een kleurplaat hebben gemaakt 
en geeft cadeaus. De diskjockey draait 
sinterklaasliedjes, de kinderen  zingen 
luidkeels mee. De ouders achterin kijken 
toe, ik zie er niet eentje meezingen. Wel 
de burgemeester, die zingt uit volle borst.
Dan mogen alle kinderen persoonlijk bij 
de Sint komen en hem een handje geven 
of met hem op de foto. Wat een feest! 
Behalve dan voor een enkel klein jongetje 
die het op een brullen zet. Zou die een 
kwaad geweten hebben?
De zaal wordt langzaam aan leger, 
uiteindelijk blijven een handjevol ouders 
en vrijwilligers van de wijkvereniging met 
de sint achter. Om er toch een eind aan te 
breien zingen ze “dag sinterklaasje..” en 
wuiven de Sint uit. 
Bedankt, vrijwilligers van de wijkvereniging 
voor dit mooie onthaal. Ik heb de 
kindergezichtjes gezien en weet dat ook 
zij genoten hebben.

Naschrift werkgroep: de witte schimmel 
was door de schilderpieten groen 
geschilderd. Het dier schaamde zich 
zo dat hij met geen mogelijkheid door 
Westenholte wilde lopen. Het was te laat 
om hem nog helemaal te wassen. Bert 
Wieten stelde daarop snel een auto met 
open dak ter beschikking. En zo kon de 
Sint toch ingehaald worden. Al hadden we 
even niet aan de paaltjes bij de Rozenweg 
gedacht :-).
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Uw hulp aan huis of op locatie.
Voor alle vragen en 

problemen met uw com-
puter, tablet, internet en 

websites bouwen.
Ook voor Workshops aan huis.

ICT Dokter Zwolle

Voor meer informatie of 
een afspraak maken: 

06-222 03 750
of www.ictdokterzwolle.nl

Belvédèrelaan 105 | 8043 LW  ZWOLLE 

www.mixxhair.nl

(038) 420 24 42
Openingstijden
Maandag        gesloten
Dinsdag  09.00 - 19.00
Woensdag 09.00 - 19.00
Donderdag 09.00 - 20.00
Vrijdag  09.00 - 19.00
Zaterdag  08.30 - 13.00

Dames en Heren kapsalon

Nu ook stoelmassage

Elke woensdag KIDSDAY 
Alle kinderen tot en met 14 
jaar voor 15,50 euro 

Mixx Hair in Stadshagen is een 
huiselijke kapsalon, zeer laagdrempelig 
en voor iedereen toegankelijk. Wij zijn 
gedreven, vakbekwaam en volgen de 
nieuwste ontwikkelingen op de voet.
Bij Mixx Hair hangt een ongedwongen 
sfeer. Kom gerust eens binnenlopen. We 
werken meestal op afspraak, maar als er 
tijd is knippen we u ook zonder afspraak.
Uniek in Zwolle: We hebben een 
haal- en brengservice, voor jong en 
oud, binnen Zwolle tegen een kleine 
vergoeding. Belt u even?
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december

vr 11 19.00-
20.00

receptie 33 j.carn.ver.de knienebelters Voetb.ver. WVF

ma 14 13.30 klaverjassen Het Anker

do 17 15.00-
20.00

kerstmarkt Westenholte Petuniaplein

do 17 14.30 senioren kerstbingo (laatste bingo van 
dit jaar)

Het Anker

vr 18 20.30 kerstbingo (vanaf 18 jaar) De Weide Steen

ma 21 13.30 klaverjassen Het Anker

ma 21 20.00 kerstsamenzang zang en vriendschap Stinskerk

ma 21 20.00 kerstklaverjassen Het Anker

ma 28 13.30 klaverjassen Het Anker

januari 2016

ma 4 20.00 klaverjassen Het Anker

do 7 14.30 bingo senioren Het Anker

vr 15 16.00-
18.00

Nieuwjaarsreceptie wijkver. WVF / 
Lancering StinsKracht.nl

Het Anker

ma 18 20.00 klaverjassen Het Anker

do 21 14.30 bingo senioren Het Anker

vr 22 20.30 bingo De Weide Steen

februari 2016

ma 1 20.00 klaverjassen Het Anker

do 4 14.30 bingo senioren Het Anker

ma 15 20.00 klaverjassen Het Anker

do 18 14.30 bingo senioren Het Anker

deadline advertenties deadline kopij verschijning

7 januari 14 januari 28 januari

4 februari 11 februari 25 februari

10 maart 17 maart 31 maart

Agenda

Verschijningsdata
Meer data op internet: http://www.wijkverenigingwvf.nl/kalender-2/

Meer verschijningsdata: http://www.wijkverenigingwvf.nl/algemeen/wijkblad/
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Dagelijks Bestuur WVF
Voorzitter dhr L. Kroes (038) 422 33 18
Secretaris dhr B.J. Souman (038) 452 81 71
Penningmeester mw B. van de Lisdonk (038) 422 04 27
Lid dhr K.Bakker (038) 421 09 82
Communicatie dhr M. Ganzevles (038) 850 16 58

Contactpersonen van de werkgroepen van de wijkvereniging
Badminton dhr P. v.d. Poll (038) 422 42 74
Dierenweide dhr W. Feenstra 06 21 67 52 16
Jeu de Boules Westenholte dhr J.B. Seuters (038) 423 03 89
Jeugdland mw E. Souman - Stoit (038) 452 81 71
Jongeren werkgroep dhr E. Weertman (038) 421 16 86
Kinderactiviteiten mw A. Dekker (038) 421 11 68
Ledenadm en financien dhr P.J. de Wit (038) 422 47 67
StinsKracht dhr. K. Bakker 06 12 61 32 80
Seniorenwerkgroep mw D.L.M. Venema (038) 421 77 04
Stinsredactie dhr M. Ganzevles 06 24 54 83 09
Toneel dhr. J. Veurman 06 22 99 86 80
Volkstuinen dhr H. van Blitterswijk (038) 423 41 91
Beurzen mw A. Kragt (038) 420 02 97
Website dhr A. van den Akker (038) 422 04 27

Algemeen
Sociaal Wijkteam Zwolle West Westenholterweg 50 14038
De Kern Maatschappelijk Werk gezondheidshuis Stadshagen (038) 426 82 09
Huisartsenpraktijk Westenholte Voorsterweg 44-3 (038) 421 84 55
Icare Thuiszorg Voorsterweg 44-3 (0522) 27 96 56
Team Buurtzorg Zwolle West 06 10 37 95 50
Kindercentrum Papaverweg 59 (038) 421 77 33 
Peuterspeelzaal Korianderplein Korianderplein 8-10 (038) 421 13 26
Stichting GAl Westenholte www.westenholtenet.nl
Het verloskundighuys Overtoom 57 (038) 421 12 11
Wijkagent dhr N. Schakelaar 0900 88 44
Wijkassistent mw. K. Hoeflaak 14038
Wijkbeheer(der) mw B. Op de Weegh 14038
Wijkmanager dhr B. Michel 14038

Verenigingen
Biljartvereniging ‘t Anker 
Senioren biljartclub 2009 
Westenholte

dhr B. Nomden
dhr. J. Hillebrand

(038) 421 65 37
(038) 421 37 44

Carnavalsvereniging mw D. Schrage (038) 421 06 07
Gospelkoor One Spirit dhr D. Welleweerd 06 27 06 02 43
De Zonnebloem mw D. Weevers (038) 422 45 73
Het Anker Voorsterweg 36 (038) 421 23 66
IJsvereniging WVF mw P. van Dijken (038) 422 56 40
Koersbalgroep Westenholte mw A. Hulsman (038) 458 13 49
Sportvereniging Avanti M. Hendriks (038) 420 17 38
Stichting Loopsport Zwolle mw D. Wonnink (038) 423 01 45
Muziekvereniging Excelsior mw G. Wijbenga (038) 423 46 44
Passage (vrouwenbeweging) mw L. Zwakenberg (038) 421 48 95
Tennisclub mw M. van de Kamp (038) 422 42 00
Voetbalvereniging WVF dhr R. Brands 06 15 08 84 60
Volleybalvereniging dhr M. van der Veen (038) 420 37 66
Zang en Vriendschap mw G. van der Vaart (038) 421 13 40

Telefoonlijst



Petuniaplein 13, 8042 AV Zwolle 
Telefoon (038) 422 00 32

http://www.bloemenhuisgerbera.nl

V l o e r -  &  R a a m b e k l e d i n g 
Noordman

Oogmeting & 

montuur uitzoeken aan huis

Kwaliteit 

Gemak

Uitgebreide keus

Service, ook na aankoop!

Jaap Herkert Opticien
Oogzorg op maat bij u thuis

Steenboerweg 2  -  8042 AT Zwolle  -  Westenholte
tel 038 - 888 80 88  -  www.jaapherkertopticien.nl



Computerproblemen?

4essence

Services
  

Repareren, Installeren

Beveiligen

Hardware, Software en Internet

4essence

tel. :    038 421 421 7

mob. : 06 430 14 728

e-mail: info@4essence.com

www.4essence.com

Ankerweg 9 | 8042 EX | Zwolle

uw verhuizing 
een frisse start

Particuliere verhuizingen
Projectverhuizingen
Nationaal en internationaal 
Verhuisdirigente
Kunst en antiek verhuizen
Seniorenverhuizing
Schoonmaakservice
Handyman
Opslag

038 465 65 60  
Nervistraat 5 • 8013 RS Zwolle  

info@utshersevoort.nl  
www.utshersevoort.nl

ZWOLLE

Zwolle / Westenholte 
telefoon: (038) 423 66 09
fax: (038) 423 36 62
e-mail: info@trompetter.biz 
website: www.trompetter.biz

- binnenschilderwerk
- buitenschilderwerk
- diverse wandafwerking
- behangwerk/glasvlies
- beglazing/sierbeglazing
- houtrot herstel
- onderhoudsplan/meerjarenschema- onderhoudsplan/meerjarenschema
- kwaliteit en goede service

Uw woning/pand onder
vertrouwde handen!

Zerboltstraat 61a  
T 038 - 454 60 20

www.de5olifanten.nl

Patriottenlaan 4
T 038 - 460 00 75

Zwolle Zuid  
iedere zaterdag 

open van
10.00 - 13.00 uur

December actie
gratis* 

seniorencheck

* Geldig in december


