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Uitnodiging Opening Park Stinspoort
Misschien heeft u ‘m al op ons online 
dorpsplein voorbij zien komen en 
anders leest u erover verderop in deze 
Stins: de uitnodiging voor de feestelijke 
opening van park Stinspoort! Op 
woensdag 13 juli aanstaande wordt 
dit nieuw aangelegde park tussen de 
Papaverweg en de Voorsterweg officieel 
geopend door wijkwethouder Ed Anker. 
Het is een mooie groene aanwinst voor 
onze wijk en hopelijk 
wordt het een leuke 
ontmoet ingsplaats 
voor bestaande 
en nieuwe 
buurtbewoners.
Ontmoeting draagt bij 
aan meer verbinding 
tussen mensen 
en dat heeft een 
positieve invloed op 
de leefbaarheid in de 
buurt en de wijk. Met 
StinsKracht proberen 
we dit te stimuleren 
en daarom zullen we met een aantal 
buurtverbinders woensdag de 13e ook 
van de partij zijn. We ontmoeten u graag 
in het nieuwe stukje groen Westenholte 
onder het genot van een kopje koffie of 
thee (ranja voor de kinderen) met iets 
lekkers. Tot de 13e in park Stinspoort!

Buurtverbindersdag
Met StinsKracht willen we graag de 
leefbaarheid in onze wijk bevorderen 
door verbindingen tussen mensen 

te verbeteren. Ons team van 
buurtverbinders heeft daarvoor vorig 
najaar een 3-daagse training van 
MijnBuurtje.nl gevolgd. Om op de hoogte 
te blijven van de ontwikkelingen van 
het platform van MijnBuurtje (waarop 
ons online dorpsplein Stinskracht.nl is 
gebaseerd) en om buurtverbinders uit 
andere dorpen en steden te ontmoeten, 
zijn we op 2 juli jl. met 3 StinsKracht-
buurtverbinders naar de landelijke 
Buurtverbindersdag in Nijmegen 
geweest. Een nuttige en leuke ochtend 

met workshops, tips 
en handvatten voor 
het inzetten van ons 
platform. Leuk ook om 
te horen hoe andere 
buurtverbinders in hun 
omgeving bezig zijn 
met het bijdragen aan 
een leukere en fijnere 
buurt. Zeker voor 
herhaling vatbaar! 

24 september: 
Burendag 2016
De vakantie staat 

voor de deur, maar we gaan als 
buurtverbinders binnenkort al aan de 
slag om op 24 september aanstaande 
(Burendag en de 1e ‘verjaardag’ van 
StinsKracht) een leuk en verbindend 
feestje voor en door Westenholte te 
maken! We hebben al een aantal leuke 
ideeën die we binnenkort verder gaan 
uitwerken; in de volgende Stins (eind 
augustus) leest u er meer over. 
Een fijne vakantie namens het 
StinsKracht Buurtverbinders-team!

StinsKracht Nieuws
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De dierenweide in het 
Stinspark heeft te weinig 
vrijwilligers en dreigt 
te moeten sluiten. Dat 

zou een gemis zijn voor de wijk en 
voor iedereen, jong en oud, die zoveel 
plezier beleeft aan de dieren. Tegelijk 
wordt gezocht naar nieuw elan voor 
het park, met meer activiteiten en meer 
leven in de brouwerij. Daarom zoeken 
we op korte termijn:

vrijwilligers voor de verzorging van de 
dieren
•	 je houdt van dieren
•	 en vindt het leuk ze te verzorgen
•	 je bent met enige regelmaat 

beschikbaar voor de verzorging 
(die plaatsvindt op basis van een 
rooster)

vrijwilligers voor gedurende de 
openingstijden

•	 je vindt het leuk om met kinderen 
om te gaan

•	 en om kinderen te begeleiden bij de 
verzorging van de dieren

•	 je bent met enige regelmaat 
beschikbaar gedurende de 
openingstijden woensdag, zaterdag 
en zondag: 14:00 - 15:00 uur

bestuursleden voor de werkgroep 
dierenweide

•	 je vindt het leuk om te plannen en te 
organiseren

•	 je bent enthousiast en gaat graag 
met mensen om

•	 met plezier denk je mee over 
nieuwe ontwikkelingen in het park

•	 en je bent zo’n twee uur per week 
beschikbaar

Stins, de ‘huis’kat van de Stinsweide, 
kijkt al uit naar uw komst!

Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Bert Jan Souman 
(secretaris wijkvereniging WVF - 
bestuurlijk aanspreekpunt Stinsweide): 
secretaris@wijkverenigingwvf.nl - (038) 
452 81 71

-

Stinsweide zoekt vrijwilligers!
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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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E e n 
spannende 
dag voor 

de winnares en medewerkers van 
de Verwennerij was het afgelopen 
woensdag 1 juni. Vooral omdat deze 
prijs ten deel viel aan hun “Klant van het 
eerste uur”.
De Hoofdprijs, een reischeque van € 
1.000,-, werd overhandigd aan een 
stralende Liesbeth van Vilsteren uit 
Westenholte. De heer Harry Brouwer 
van het bedrijf Bakels Senior N.V. 
was net zo blij. Zijn bedrijf levert de 
ingrediënten voor het Brood met het 
groene vinkje aan de Bakkerij. Voor het 

eerst viel de Hoofdprijs aan een klant 
van de Verwennerij.
Ieder jaar is er een actie waarbij elke 
klant van de bakkerij een voucher 
ontvangt bij aankoop van een product. 
Mevrouw Van Vilsteren kon het niet 
geloven dat zij na het inloggen op de 
site van Het Beste Brood ontdekte dat 
ze de winnende code had. 
Bij de overhandiging van de Cheque en 
de mooie bos bloemen wist ze zeker 
dat er een mooie reis met haar man 
in Andalusië gemaakt gaat worden. 
De redactie van De Stins wenst haar 
en haar man een hele fijne reis toe. 
Proficiat. 

Hoofdprijs bij De Verwennerij
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HIER HAD UW
ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN
Vraag naar de mogelijkheden

stins@wijkverenigingwvf.nl

Studio
Westenholterweg 50

8042 AJ  Zwolle
038 - 737 00 60

apvenema@studiojobpoint.nl 

Openingstijden: 
Maandag t/m donderdag 
van 09.00 tot 16.00 uur

Vraag naar de voorwaarden. Bel, mail of loop eens binnen

Klusteam Studio Jobpoint

Exclusief voor inwoners van Westenholte: 

Maai abonnement
Wij maaien het hele groeiseizoen uw gazon!
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25 juni Zwolse Turnkampioenschappen

Clubkampioenen Enkel 2016

Tamar, Danny, Lianne, 
Wiepkje, Henk 2, Henk 
1 en Roy zijn de nieuwe 
clubkampioenen enkel 

2016. Met 47 deelnemers – 36 senioren 
en 11 jeugdleden – was het toernooi 
goed bezet. Het weer was wisselvallig 
met op sommige avonden flink wat 
regen. Op de finaledag was het 
nagenoeg droog.

De uitslagen van de finales.
Oranje: Tamar Ganzevles – Sjors 
Klomp 7-6, 7-6 
Gemengd enkel jeugd: Danny Vos – 
Thijs Klomp 6-4, 7-5 
Heren 8: Henk van de Kamp – Geert 
Drenth 6-3, 6-3 
Dames 8: Lianne de Ruiter – Coba de 
Ruiter 6-3, 6-3 

Heren 7: Henk Ruiter – Hidde Bos 6-1, 
6-2 
Dames 7: Wiepkje de Groot – Betsy 
Bonhof 6-3, 6-4 
Heren 3: Roy Vels – Dennis Oordt 6-4, 
6-4
Op de foto vlnr Lianne, Roy, Wiepkje, 
Henk 2, Henk 1 en Danny.

Op 25 juni jl. 
vonden de Zwolse 

Turnkampioenschappen plaats in 
Ontmoetingscentrum Het Anker in 
Westenholte. Die dag hebben de 
turn(st)ers hun beste beentje voorgezet. 
Er werd geturnd op verschillende 
toestellen, zoals de mat, balk en brug. 
Het was een gezellige dag!

Naast turnen biedt SV Avanti dans-, 
yoga-, pilates-, step- en floorfitlessen. 
In de periode van 18 juli 2016 tot 29 
augustus 2016 zijn er geen lessen in 
verband met de zomervakantie. Wij 
wensen iedereen een prachtige zomer!
Kijk voor meer informatie en het 
volledige lesaanbod: www.avantizwolle.
nl

stinsje - Gezocht: houten garenklosjes

Welke Dame kan mij helpen aan twee 
lege houten garenklosjes, dus geen 
plastic uitvoering. 
A.u.b. vraag ook even bij uw oma, wie 

weet heeft zij er nog twee?
Bij voorbaat mijn dank.

Peter de Boer, telefoon (038) 422 61 14.
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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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Feestelijke opening park Stinspoort

Wij vinden het ontzettend 
leuk om u uit te nodigen voor 

een feestelijke opening van het park in 
Stinspoort.

Het 

p a r k 
in Stinspoort is 
de afgelopen maanden opnieuw 
ingericht. Het ontwerp hiervoor is, in 
overleg met de buurt, tot stand gekomen. 
Natuurlijk heeft het groen nog even de 
tijd nodig om te groeien en te bloeien, 
maar het resultaat mag er zijn.

Een feestelijke opening is een leuk 
moment om elkaar te ontmoeten en 

kennis te maken. Wij nodigen u dan ook 
uit voor de feestelijke opening op 
woensdag 13 juli van 16.30-17.30 uur 

in het park. (bij 
e n t r e e 

Voorsterweg, 
schuin tegenover Westenhage).  

Projectwethouder Ed Anker zal het park 
officieel openen. Wij zouden het erg 
leuk vinden als u erbij aanwezig kunt 
zijn. Tot de 13e juli!
 
Francis Spikman
projectleider
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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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Nieuws van de Stinskerk

19, 20 en 21 juli Vakan-
tie Bijbel Club!

De zomervakantie begint weer goed 
met de Vakantie Bijbel Club! Op de eer-
ste dinsdag, woensdag en donderdag 
mogen alle kinderen uit groep 1 t/m 8 
‘Aan tafel’ in de Stinskerk! Er is weer van 
alles te doen op die ochtenden: lachen, 
zingen, verhalen, knutselen, rond het 

thema ‘Aan tafel’. En de tieners vanaf 
groep 7 volgen lekker hun eigen recept. 

Om 09.45 uur kun je aanschuiven en 
om 10 uur start het programma. Om 12 
uur gaan we weer voldaan naar huis.

We kunnen nog hulp gebruiken (12+, 
interkerkelijk), bijvoorbeeld bij het knut-
selen van de kinderen.

Meer informatie krijg je bij vbkwesten-
holte@gmail.com of (038) 200 01 43 
(Lucie van ‘t Slot)

ZangContaKtdienst 21 augustus

Zondagavond 21 augustus wordt er in 

de Stinskerk weer een Johannes de 
Heer Zangdienst gehouden. Dit wordt 
alweer de vierde keer dat deze dienst 
gehouden wordt waarin, net als de vo-
rige keren, veel gezongen zal worden. 
Uiteraard komen alle liederen uit de 
Johannes de Heer bundel. Bij deze 
samenzang kan passievol orgelspel 
niet ontbreken en daarvoor zal Marinus 
van de Weerd zorgen. Dat is hem wel 

toevertrouwd. We heten iedereen van 
harte welkom in de zangdienst, die om 
19.00 uur begint.

De diensten zondagochtend in de Stins-
kerk beginnen om 09.30 uur.

De avondontmoetingsdiensten in het 
Grand Café in Westenhage zijn op: 10, 
17 en 31 juli, 14 en 28 augustus en 4 
september. Deze diensten van een half 
uur beginnen om 19.00 uur en worden 
afgesloten met koffie of thee en de mo-
gelijkheid om een praatje met elkaar te 
maken. Voor meer (actuele) informatie 
over de Stinskerk zie ook de website: 
www.stinskerk.nl
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YOGA
In het Cultuurhuis

Op donderdagavond 
19.00 uur - 20.00 uur 
20.15 uur - 21.15 uur

Cursus start 15 september
Introlessen
op 8 september
na opgave

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

Informatie
(038) 420 16 57
E-mail 
info@yogasalomonszwolle.nl
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Winnaars tijdens IJsselfestival 2016

Op zaterdag 4 juni werd 
in MFC Het Anker in 
Westenholte het 19e 

IJsselfestival georganiseerd. Een 
festival bedoeld voor harmonie-, 
fanfare- en brassbandorkesten op alle 
niveaus en vanuit alle geledingen. 
Zowel B-orkesten (jeugd) als A-orkesten 
hebben hieraan deelgenomen.
Ieder jaar krijgt het IJsselfestival een 
thema mee. Elk orkest is vrij in de 
uitwerking van het thema, waarbij het 
voor A-orkesten niet verplicht is om 
het thema toe te passen. B-orkesten 
worden zowel op het thema als op 
de totale presentatie beoordeeld. Dit 
jaar werd gekozen voor het thema 
“Van Nederlandse bodem”. Veel 
verschillende interpretaties van het 
thema kwamen voorbij. De winnaar 
van de originaliteitprijs nam het 
publiek - middels een tijdlijn - mee in 
de ontwikkelingen van de blaasmuziek 

in Nederland. Vanwege de meest 
originele invulling mocht het B-orkest 
van Excelsior Zalk de prijs in ontvangst 
nemen. Het B-orkest van “Crescendo” 
Voorthuizen kwam bij de jeugd als 
winnaar van het totaal uitgevoerde 
programma uit de bus. “Crescendo” 
ontving hiervoor de wisselbeker en een 
cheque t.w.v. € 345,-- te besteden bij 
Brass Atelier “de Wilde” IJsselmuiden.
Ook aan deelname van de A-orkesten 
zaten een aantal voorwaarden 
verbonden. Eén muzieknummer diende 
gekozen te worden op het eigen niveau 
(divisie) en minimaal één compositie van 
het, voor dit jaar, aan het IJsselfestival 
verbonden jurylid Bert Appermont. 
Het Gronings FanFare Orkest (GFFO) 
o.l.v. Luuk Tuinstra mocht aan het eind 
van de dag de muzikaal vormgegeven 
‘wisselbeker’ mee naar Groningen 
nemen. Uiteraard werd hier direct de 
uitnodiging aan gekoppeld de beker 
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Biedt naast de uitgebreide sportvoorzieningen in de grote sporthal op de begane grond tal van 
activiteiten in het wijkcentrumdeel op de bovenverdieping. Hier bevinden zich onze diverse zalen 
voor multifunctioneel gebruik. Zang, dans, beweging en beurzen zijn een greep uit de activiteiten 
binnen het Ontmoetingscentrum.

Ook voor speciale doelgroepen is er beneden een ruimte die wij “box in box” noemen, die voor 
muziek, dans en bewegen voor diverse groepen uitermate geschikt is gemaakt.

Tijdens en na uw verblijf is er voldoende gelegenheid om te ontspannen in ons wijkcentrumdeel 
met een geweldige bar en keuken.

Dagelijkse activiteiten voor jong en oud. 

Wilt u hier meer over weten en wenst u informatie over de huur van een bepaalde ruimte, neem 
dan gerust contact op met onze beheerder.

Ontmoetingscentrum Het Anker | Voorsterweg 36 | 8042 AD Zwolle
Telefoon (038) 4212366 | E-mail postbus@ochetanker.nl

www.hetankerwestenholte.nl



Stins Juli 2016 15

volgend jaar te komen verdedigen.
Jurylid Bert Appermont 
complimenteerde de organisatie van 
het festival met de mooie opzet van 
het geheel. Onderschreef het belang 
van samen musiceren en voorzag alle 
deelnemende verenigingen van een 
kritisch verslag bij hun verrichtingen.

(foto’s IJsselfestival (B-orkest Zalk en 
B-orkest Crescendo Voorthuizen) – 
fotograaf Johan v.d. Belt)

Oud papier
Op de 
v r i j d a g e n 
15 juli, 12 
augustus en 
9 september 
wordt het 
oud papier 
gehaald in 

Westenholte. U kunt uw container 
vanaf 08.00 uur aan de weg zetten. 
De ROVA rijdt, vergezeld door een lid 
van Excelsior, langs de aangewezen 
containerplekken.
Bewoners van Zorgcentrum Westenhage 
kunnen het oud papier in de container 
bij het zorgcentrum deponeren. Het 

legen van deze container gebeurt niet 
volgens het bovengenoemde schema. 
De ROVA hanteert hiervoor een eigen 
ophaalschema. Wel komen deze 
opbrengsten ten goede aan Excelsior.
Mocht u regelmatig grote hoeveelheden 
papier aanbieden bij de ROVA, ook dit 
kan eenvoudig – door het te melden bij 
afgifte – op de rekening van Excelsior 
worden bijgeschreven.

AMV-E en muziekopleidingen bij 
Excelsior
Het opleidingsprogramma bij Excelsior 
begint bij de Algemene Muzikale 
Vorming (AMV-E). De AMV-E opleiding 
is bedoeld voor kinderen uit de groepen 
4 en 5 van de basisschool en duurt 1 jaar 
(40 lessen van een uur). Tijdens deze 
groepslessen worden de beginselen 
van muziek bijgebracht: noten lezen, 
liedjes zingen, ritmes lezen, benoemen 
van muziekinstrumenten en samenspel 
ontwikkelen. Dit alles in combinatie 
met het leren spelen op een blokfluit. 
Kinderen hoeven tijdens deze lessen 
nog niet te kiezen voor een specifiek 
instrument.
Wie kiest voor een instrument passend 
binnen de fanfare kan ook een 
muziekopleiding bij “Excelsior” volgen. 
Wekelijkse muzieklessen worden 
gegeven door ervaren muziekdocenten. 
En iedere muzikant ontvangt een 
instrument van de vereniging in 
bruikleen.
Om gebruik te maken van de 
opleidingsmogelijkheid die “Excelsior” 
biedt, kan er zowel telefonisch als per 
mail contact worden opgenomen met 
Marianne Hessels via 06-54307633 of 
info@excelsior-westenholte.nl.
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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

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 

HIER HAD UW
ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN
Vraag naar de mogelijkheden

stins@wijkverenigingwvf.nl
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Zweeder in de BuurtSuper

Zoals iedere wijk/dorp 
heeft ook Westenholte 
een eigen supermarkt. 

Die van ons heeft een roerig verleden. 
Begonnen als Spar, toen C1000 en nu 
Jumbo heeft hij vele dorpse stormen 
doorstaan. De laatste storm was wel 
een orkaan te noemen. Het vertrouwde 
gezicht van Wim Schokker verdween, 
de winkel werd totaal op zijn kop gezet 
en onder nieuwe Jumbo-leiding begon 
een periode waar Westenholte 
niet graag aan terug denkt: 
producten waren verdwenen, 
personeel liep sikkeneurig 
rond en schappen bleven 
vol of waren juist leeg. 
Klanten klaagden steen 
en been en velen togen 
naar Stadshagen om 
daar inkopen te doen.
Gelukkig werden de 
klaagzangen in Veghel 
gehoord en werd 
een nieuwe manager 
aangesteld die de harten 
van de Westenholtenaren 
deels terug wist te halen. En sinds 
februari 2016 staat Arno Benning 
(32 jaar) te stralen in “zijn” supermarkt. 
Zweeder zocht hem op in zijn 
kantoortje op de zolder van de winkel. 

Arno heeft de nodige interne opleidingen 
gedaan en ondertussen zo’n beetje 
alle facetten van het supermarktbedrijf 
doorlopen: vakkenvuller, deelinkoper 
en tenslotte filiaalmanager in diverse 
kleinere en grote plaatsen en nu dus dan 
Westenholte. Hij houdt van het werken 

met mensen. Iedere week komen 3000 
unieke bezoekers binnen en hij hoopt 
ze allemaal tevreden te kunnen houden.
In zijn kantoortje hangt zijn visie, die 
hij zichzelf en zijn personeel als doel 
heeft gesteld. Een van de speerpunten 
is de klanttevredenheid.  Zweeder wil 
hier geen reclamespot van maken, 
maar het moet gezegd worden dat 
Arno er prima in slaagt om zowel zijn 

103 personeelsleden als de klanten 
weer vrolijk te laten kijken als 

ze de winkel doorlopen.  
Er hangt in zijn kantoortje 

ook een plattegrond 
met groene vlekjes: 
producten waarvan 
hij vindt dat ze 
eigenlijk op een 
andere plek moeten 
komen. Maar ja... 
het was al een kleine 
aardverschuiving om 

de eieren een nieuwe 
plek te geven, dus 

veranderingen moeten 
langzaam en met beleid 

doorgevoerd worden. Met 
als doel de winkel beter te maken 

voor Westenholte. Ook de “oortjes” 
die het personeel draagt hebben een 
doel: geen schallende berichten door 
de winkel, maar alleen het personeel 
hoort wat er aan dienstmededelingen 
gedaan wordt. Dat heeft ook voordelen 
bij calamiteiten en dient de veiligheid. 

Arno wil een buurtsuper waar bezoekers 
graag komen, waar verenigingen weer 

(lees verder op pagina 18) 
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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

een beroep op kunnen doen, waar de 
supermarkt de spil is. Zijn actie voor de 
Morgenster is daarvan een voorbeeld. 
Hij sponsorde de Avondvierdaagse met 
appels, hij wil graag zichtbaar zijn op 
de braderie en andere evenementen. 
Hij krijgt van het hoofdkantoor veel 
ruimte en benut die ten volle. Hij heeft 
nog veel plannen die hij samen met 
zijn vervanger Glenn Kuipers en zijn 
personeel wil doorvoeren. Hij vertelt er 
enthousiast over.
Oja.. sinds een paar maanden gooien 
ze niets meer in de container buiten, 
maar nagenoeg alle producten die niet 

meer verkocht worden gaan naar de 
voedselbank.
Hij kijkt vanuit zijn kantoor naar buiten 
en verzucht: “het parkeerprobleem 
voor de deur is een doorn in mijn oog. 
Zoals mensen vlak achter Gerbera 
parkeren en daarmee de doorgang 
belemmeren. Laatst werd er een 
oudere dame op een electrische fiets 
aangereden in de parkeerchaos. 
Het liefst zou ik een heel nieuw 
verkeersplan maken.“ Zweeder kan 
niets anders dan instemmend knikken. 

Zweeder
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juli
do 7 14.30 bingo senioren (laatste voor de 

vakantie)
Het Anker

di 12 10:00 - 
14:00

Senioren Sportdag - voor & door 
senioren (i.s.m. sportservice zwolle)

Sportpark De 
Verbinding

wo 13 16:30 feestelijke opening park Stinspoort park Stinspoort 
vr 15 oud papier
di 19 09.45-

12.00
vakantie bijbelclub "aan tafel" Stinskerk

wo 20 09.45-
12.00

vakantie bijbelclub "aan tafel" Stinskerk

do 21 09.45-
12.00

vakantie bijbelclub "aan tafel" Stinskerk

augustus
vr 12 oud papier
ma 22 - 
do 25

10.00 Jeugdland / Huttendorp Stinspark

september
do 1 14.30 bingo senioren Het Anker
vr 2 19.30 grote bingo Het Anker

ma 5 20.00 klaverjassen Het Anker
vr 9 oud papier
do 15 14.30 bingo senioren Het Anker
vr 16 najaarsbeurs Het Anker
za 17 najaarsbeurs Het Anker

deadline advertenties deadline kopij verschijning

18 augustus 25 augustus 8 september
22 september 29 september 13 oktober
27 oktober 3 november 17 november

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 (038) 498 9980
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 dhr B. Nomden (038) 421 65 37
Senioren biljartclub Westenholte dhr. J. Hillebrand (038) 421 37 44
Happy Hart Koor happyhartkoor@gmail.com
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 penningmeester@avantizwolle.nl
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!

HIER HAD UW
ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN
Vraag naar de mogelijkheden

stins@wijkverenigingwvf.nl


