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St insk rach t -
loket weer 

geopend
Na een welverdiende vakantie is ons 
StinsKracht-loket vanaf eind augustus 
weer geopend. Bij ons buurtloket aan de 
Westenholterweg 50 (Studio Jobpoint) 
kan iedereen uit Westenholte weer 
terecht met een (buren)hulpvraag en/of 
-aanbod. Samen met de professionals 
van het Sociaal Wijkteam Zwolle West 
bekijken we hoe de vraag en/of het 
aanbod het best kan worden opgepakt; 
informeel met behulp van buurtgenoten, 
of meer professioneel via het wijkteam. 
Ons loket is vanaf eind augustus weer 
geopend op dinsdag en woensdag van 
13u tot 16u en op vrijdag van 9u tot 12u.

Online dorpsplein Stinskracht.nl
Daarnaast kunt u natuurlijk altijd op 
ons online buurtplatform Stinskracht.
nl terecht; het online dorpsplein van, 
voor en door Westenholte! Hierop 
kunt u heel gemakkelijk zien wat er 
allemaal te doen is in onze wijk en zelf 
een bericht plaatsen voor het vragen 
of aanbieden van hulp, gezelschap, 
gebruiksvoorwerpen, of het informeren 
over activiteiten.

Uitnodiging Burendag in het 
Stinspark
24 september is het weer Burendag. 
En dat willen we graag met al onze 
buren vieren! Zeker ook omdat het 
de 1e verjaardag is van Stinskracht. 
We nodigen u daarom graag uit in het 
Stinspark om elkaar te ontmoeten en 
samen onze 1e verjaardag te vieren. 

Voor de kinderen is er een springkussen 
en je kunt je laten schminken .Onder het 
genot van een kopje koffie, thee of ranja 
met wat lekkers willen we daarnaast 
met elkaar van gedachten wisselen 
over onze wijk en alles wat ons daarin 
bezighoudt. 

We doen dit met een speciale reden 
in het Stinspark, omdat er in het park 
een aantal zaken spelen die onze 
aandacht verdienen. Bijvoorbeeld het 
speelkasteel, van onze wijkvereniging 
WVF. Bij de jaarlijkse controle door de 
gemeente Zwolle is duidelijk geworden 
dat het kasteel binnenkort aan 
vervanging toe is. 

Zoals in het artikel hiernaast te lezen 
valt, is ook de dierenweide een punt 
van zorg. Daarnaast zijn er vanuit de 
wijk ook allerlei ideeën, bijvoorbeeld  
om in het park een belevenistuin aan 
te leggen. Bovendien is de gemeente 
Zwolle bezig om voor het Stinspark - 
een rijksarcheologisch monument - een 
beheerplan te schrijven. 

Kortom van alles aangaande ons 
Stinspark. En wat is nu een mooier 
moment dan Burendag om eens met 
elkaar als buurtbewoners te sparren 
over dit park, in het park? Wat vinden 
we als bewoners / gebruikers van het 
park, wat missen we nog in het park, 
willen we het speelkasteel behouden of 
zijn hiervoor andere ideeën? 

Belangrijk voor dit moment is om te weten 
hoe we als wijkbewoners tegen het park 

Uitnodiging Burendag in het Stinspark
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Al 16 jaar “werk” ik 
op de dierenweide 
in Westenholte, op 
woensdag en zaterdag. 

Als ik er nu kom, word ik er best 
verdrietig van. Er wordt bijna geen 
onderhoud meer gedaan in de weiden. 
Er blijven steeds minder dieren over, 
nog wat kippen, eenden en konijnen.
Waarom is dit zo gelopen? Te weinig 
vrijwilligers? Kom op zeg, in een wijk als 
Westenholte met veel jonge gezinnen 
moet dit toch lukken. Één uurtje per 
week is toch niet teveel gevraagd en 
een extra uur met elkaar om een stal 
van nieuw stro te voorzien? Ook de 
kinderen zijn welkom om mee te helpen. 

Zoals de afgelopen 3 jaar het project 
met kinderen van de Ridderspoor. 
Er zouden nieuwe schapen kunnen 
komen, evenals konijntjes en de cavia’s 
weer apart, zodat kinderen ze kunnen 
aaien.
We hebben destijds een mooi nieuw 
gebouw gekregen, moeten we dat leeg 
laten staan? Ook voor de mesthoop 
moet een oplossing komen. De Rova 
heeft zich teruggetrokken om het 
geregeld op te halen, wat nu?
Laat jullie horen, voor het behoud van 
de dierenweide in Westenholte!

Bertie Pauw, vrijwilliger Stinsweide

Stinsweide zoekt vrijwilligers!

ingezonden - Mijn tuini n g e z o n d e n

Iedere morgen 
als ik beneden kom (+/- 8:15u) zitten 
er op de schutting met de buren – 
jawel, ik heb ze geteld – 35(!) mussen 
te wachten op voer. Dit is wel voor de 
2 tortelduiven, maar ja, voer is voer. 
Soms geef ik ook stukjes brood. Dan 
komt het merelpaar voor de rozijntjes 
en strooi ik havermout voor wie wil en 
ook het veldmuisje eet er graag van. De 
hond Tido probeert met haar te “spelen”, 
maar ze is rap weg. We hebben ook een 
mus met een witte kop, die soms even 
op de keukenmat komt, maar snel weg 
is, als Tido eraan komt.

De tuin is nog mooi en vol, ondanks de 
regen, met Kattenstaart, Hortensia’s, 
Vlijtig Liesje, Teunisbloem, Vlinderstruik, 
etc. De rozen hebben prachtig gebloeid, 
maar dat is nu bijna gebeurd.
Ik zou zeggen, kom eens kijken, een 
kopje thee staat altijd klaar!

Met vriendelijke groet,
Bertie Pauw
Boterbloemweg 36 Westenholte

Kom maar achterom, niet schrikken 
van Tido, hij is alleen waaks, maar doet 
niets.

aankijken en wat eventuele wensen zijn. 
Wij hopen dat u mee wilt denken en 
zien u dan ook graag op Burendag, 24 
september, tussen 11 en 14 uur in het 

Stinspark; ook de gemeente Zwolle en 
de wijkvereniging zijn van de partij, u 
komt toch ook?

Buurtverbinders Stinskracht
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Wat was het weer 
een feest. Na een 
druilerige start op 

maandag brak ineens de zon door! 
Gelukkig kwam de brandweer zorgen 
voor verkoeling met héél véél water!

Er is door bijna 100 kinderen druk 
getimmerd, restaurants ingericht, 
fanatiek gesport en gespeeld. Maar liefst 
11 restaurant-hutten zijn er uit de grond 
gestampt: McDonalds, Het Zwolse Café, 
Sneky Sneks, Hot-teas, WestDonalds, 
In de Soep, PiratenSteakhouse, 
PokeMac, Pannenkoekenhuis, 
SoyoKaze, BeachBar. Vooral de jury 
heeft genoten. Die moeten nu een week 
op dieet..!

Ook de feestavond was een succes. 
Met heel veel ouders, vrienden, opa’s 
en oma’s was het een gezellige avond. 
Met een prijs voor Hut 8 als winnaar 
van Sport en Spel en prijzen voor de 
mooiste hutten: 3e prijs de Hot-tea’s, 2e 
prijs SoyoKaze en de 1e prijs voor de 
mannen van McDonalds met een echte 
McDrive!

Het was zo gezellig en ook best warm, 
dat iets voor tien uur zelfs het bier op 
was. Dat kwam eigenlijk prima uit, 
want na tien uur ging het feest voor 
de kinderen verder. Dit jaar met een 
speciale act: een heuse vuurspuwer! 
De aanwezige fotograaf Maickel bleek 
nog meer talenten te hebben. En 
gelukkig hebben we jeugdbrandweer-
lid Michiel in de werkgroep, dus alles 
is veilig verlopen. Na de nodige oh’s en 

ah’s was het tijd voor levend stratego. 
Elkaars vlag veroveren in een donker 
Stinspark. Daarna zijn alle kinderen 
natuurlijk heel lief gaan slapen tot het 
ontbijt en alle ouders eraan kwamen om 
de hutten weer af te breken. 

Op een enkel ongelukje na is onze 
EHBO-er Jan alleen druk geweest met 
pleisters en doekjes. 
We hopen dat iedereen lekker 
bijgeslapen heeft en terugkijkt op een 
gave week!! Wij in elk geval!
En natuurlijk mogen we hier veel 
mensen bedanken. Zonder hen lukt het 
niet om zo’n feestweek te organiseren. 

De werkgroep: Erik, Tom, Frits, Gerard, 
Gerard, Michiel , Danny, Ferna, Erwin, 
Peter en Patrick. 

Erwin, Gerard K., Tom, Peter en Ferna 
waren dit jaar voor het laatst. Heel erg 
bedankt voor jullie inzet. En het lijkt erop 
dat we alweer genoeg nieuwe leden 
hebben, dus daar zijn we héél blij mee. 

De vrijwilligers: Justin, Thomas, Bart, 
Julian, Jornt, Bryan, Jordi, Dylan, Twan, 
Michelle, Annika, Ilse, Robin, Tessa, 
Lize, Mirthe, Kirsten, Lynn, Noa, Finn, 
Nina, Erik, Britt, Ellen, Annemarijn, 
Jeffrey, Dane, Mick, Jea, Sven.

De sponsoren/partners: wijkvereniging 
WVF, Veldhoen, Staatsbosbeheer, 
Jumbo Westenholte, Bork, 
Domus Bouwbedrijf, ForFarmers, 
Vreugdehoeve, 123Verhuur, Brandweer 
Zwolle, Gerards Sound and Light, 

Huttendorp editie 2016
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VanderWeerd Hoveniers, Landal 
greenparcs, EikelboomPartyService, 
Loon- en grondverzetbedrijf Bomhof, 
DJ Hanno.  Enorm bedankt!

Heb je ideeën, tips of opmerkingen? 
Mail ze naar huttendorp@hotmail.nl of 
plaats ze op facebook: HuttendorpWVF.

BEDANKT VOOR JULLIE 
ENTHOUSIASME!

En tot slot een mooie actie van Hut5!
Hun eigen verslag:
Wat een feestweek!! ‘Huttendorp’ 
Thema; Restaurants.
Voor kinderen die naar de zomervakantie 
naar groep 7 of 8 gaan. De laatste 
week van de zomervakantie 22 t/m 25 
augustus. Zo ook hut 5! 11 Kinderen, 
allemaal klasgenoten van elkaar, naar 
de vakantie naar groep 8. Hut 5 had/
kwam op het idee om er een Japans 

Restaurant van te maken.
Tijdens de bonte avond verkochten 
onze 11 kanjers allemaal Japanse 
lekkernijen: Sushi, Noedelsoep, Nasi, 
kroepoek en cupcakes.
Bij elkaar hebben ze € 23,45 opgehaald.
Dit stoppen ze niet in eigen zak, maar 
de kinderen van hut 5 schenken 
het aan een goed doel: www.
grootverzettegenkanker.nl. 

Het bedrag is inmiddels ook al 
overgemaakt. Het was een geweldige 
week, mooi weer, goede organisatie en 
een hoop lol!
Gelukkig hebben we de foto’s nog.

De 11 kanjers zijn:
Daniël, Joerie, Luuk, Gidion, Vera 
Danny, Koen, Machtelt, Yinthe, Julia en 
Liza
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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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In het weekend van 16 
en 17 september orga-
niseert de werkgroep 
Beurzen van wijkver-
eniging WVF een twee-

dehands najaarskinderkledingbeurs.  

Op vrijdagavond 16 september kan tus-
sen 18.30 uur en 19.30 uur schone en 
eigentijdse voorjaarskleding vanaf maat 
80 t/m maat 176 ingeleverd worden 
bij het nieuwe Anker (Voorsterweg 36, 
8042 AD Zwolle). Zaterdagochtend 17 
september wordt de kleding op de beurs 
verkocht tussen 9.30 uur en 11.00 uur.  

Via onderstaand mailadres kunt u een 
code aanvragen om kleding in te bren-
gen. Daarna ontvangt u van ons infor-
matie over onze werkwijze en instruc-
ties met betrekking tot het inbrengen, 

coderen en prijzen van de kleding etc. 

Van de opbrengst van de verkochte 
kleding is 80% voor de inbrenger en 
20% voor de wijkvereniging (dekking 
van de onkosten). Voor meer informatie 
verwijzen wij u graag naar onze website; 
www.wijkverenigingwvf.nl, onder 
werkgroep Beurzen. 
Voor het goed laten verlopen van de 
beurs hebben wij vrijwilligers nodig. 
Je kunt je opgeven om op 16 en/of 17 
september te helpen door een mail te 
sturen naar onderstaand mailadres. Als 
vrijwilliger mag je voorafgaand aan de 
beurs al enkele stuks kleding kopen. 

We hopen op jouw komst, als bezoeker 
of als vrijwilliger! Graag tot dan! 

Werkgroep Beurzen WVF

beurzen@wijkverenigingwvf.nl

Attentie: Op de beurs kan niet gepind 
worden en biljetten van 50 euro kunnen 
wij niet accepteren.

Najaarskinderkledingbeurs

Schuif aan in Westenholte

Alleenstaand? Een klein sociaal 
netwerk? Een kleine beurs?
Of gewoon behoefte om er eens even 
tussenuit te zijn?
Gezinnen die ruimte over hebben aan 
tafel nodigen u graag uit om eens aan 
te schuiven bij het avondeten!
Ook in uw woonplaats.

Voor meer informatie: 
WWW.SCHUIF-AAN.NL

Als mensen gelijk een afspraak willen 
maken kan dit op: 

schuifaanwestenholte@gmail.com
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Tevreden klanten bij Kringloop Zwolle

O n d e r z o e k 
H o g e s c h o o l 

Windesheim wijst uit:
Tevreden klanten bij Stichting Kringloop 
Zwolle.

Een projectgroep van de studie 
Commerciële Economie van de 
Hogeschool Windesheim heeft in 
opdracht van Stichting Kringloop Zwolle 
een klanttevredenheidsonderzoek 
uitgevoerd.

De vijf studenten gingen in het kader 
van hun studie aan de slag met 
de onderzoeksvragen : hoe is de 
klanttevredenheid van de klanten, welke 
wensen zijn er en is de tevredenheid 
veranderd ten opzichte van eerder 
onderzoek uit 2010.

Gebleken uit de antwoorden van 284 
geënquêteerde bezoekers is dat de 
Stichting Kringloop Zwolle een hoog 
cijfer scoort op de klanttevredenheid, nl. 
een 7,4.

Het aanbevelingscijfer is zelfs nog 
hoger, een 8,2. Dat betekent dat veel 
klanten de winkels van de Stichting 
Kringloop Zwolle aanbevelen bij familie, 
vrienden en kennissen.

Er zijn natuurlijk ook aandachtspunten 
naar voren gekomen waar Kringloop 
Zwolle wat mee kan doen: zo werd 
er opgemerkt dat het aanbod van 
elektrische apparatuur wat groter mag, 
werd gesuggereerd dat een kringloop-
app misschien meer jongeren trekt en 

werd de ruimte om te parkeren bij de 
locatie aan de Nieuwe Veerallee als een 
beperking gezien. 
De tevredenheid over het aanbod is 
behoorlijk gestegen: ruim 17% ten 
opzichte van eerder onderzoek uit 2010. 

De bekendheid met de doelstellingen 
stemt tot tevredenheid bij de 
medewerkers en het bestuur van de 
Stichting Kringloop Zwolle: dat iedere 
klant indirect meewerkt aan het milieu 
door hergebruik van goederen (en 
grondstoffen) is zo langzamerhand wel 
bekend. De bekendheid met Stichting 
Kringloop Zwolle als een sociale 
onderneming, waar óók aandacht 
voor mensen met een afstand tot de 
reguliere arbeidsmarkt is, stemt tot 
extra tevredenheid!

Twee goed verzorgde winkels, de één 
met Deksels (het bedrijfs’restaurant’), 
de ander onlangs flink verbouwd, maken 
dat de bezoekers en klanten een goed 
gevoel overhouden na een bezoek aan 
de winkels aan de Nieuwe Deventerweg 
en aan de Nieuwe Veerallee.

Het onderzoek is een steun in de 
rug voor Stichting Kringloop Zwolle 
om het de klanten, bezoekers én de 
eigen medewerkers naar de zin te 
maken. Onlangs werd het Keurmerk 
Kringloopbedrijven  ® behaald, waarmee 
de Stichting aantoont een instelling te 
zijn waar volgens de missie en visie en 
spelregels van de Branchevereniging 
Kringloopbedrijven Nederland wordt 
gewerkt.



Stins September 2016 11

WIJZ activiteiten
WijZ beweeggroepen weer van start
De sport- en beweeggroepen van WijZ 
gaan vanaf maandag 5 september 
2016 weer sportief en gezond van start. 
Wekelijks bewegen zij samen in diverse 
locaties in uw eigen wijk, zoals fitgym en 
koersbal. 

Bewegen heeft zowel op korte als lange 
termijn veel voordelen. Na het bewegen 
voelt u zich ontspannen, slaapt u beter 
en kunt u efficiënter omgaan met 
bijvoorbeeld stress of tegenslagen. U 
voelt zich zelfverzekerder, gelukkiger/
vrolijker. Door regelmatig te bewegen, 
bouwt u uw conditie op, waardoor u zich 
fitter voelt en u meer energie heeft.
Op lange termijn heeft bewegen ook een 
positieve invloed. Door bewegen kunt 
u ziektes en /of kwaaltjes voorkomen. 
Bewegen houdt o.a. uw botten en 
spieren sterk en uw gewrichten soepel. 
Het bevordert de bloedsomloop, verlaagt 
uw bloeddruk en cholesterolgehalte, 
wat het risico op hart- en vaatziektes 
doet afnemen. Ook als u klachten heeft, 
zoals pijn/stijfheid (door bijvoorbeeld 
reuma of artrose) is bewegen goed. 
Het is van belang om uw spieren en 
gewrichten in conditie te houden. En 
door beweging neemt de stijfheid af en 
kan pijn worden verminderd.

Wilt u (weer) gaan bewegen, dan kunt 
u altijd een proefles volgen. Voor meer 
informatie en/of aanmelden kunt u 
bellen met WijZ (038) 851 57 00.

Fitgym
Elke woensdagochtend, 09.00 – 

10.00 uur in Het Anker en 10.10 
– 11.10 uur in De Stins kunt u 
deelnemen aan fitgym. Fitgym is een 
gevarieerde beweegactiviteit, waarbij u 
bewegingsvormen uitvoert met bekende 
en minder bekende sportmaterialen. 
Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau 
deelnemen. De groep verwelkomt u 
graag tijdens een gratis proefles. Voor 
meer informatie en/of aanmelden kunt 
u contact opnemen met WijZ (038) 851 
57 00.

Koersbal elke maandagochtend 

Op maandagochtend, van 09.30 – 11.00 
uur is er een gezellige groep actief in de 
Stins met koersbal. Bij koersbal worden 
afgeplatte ballen op speciale matten (8 
meter) naar een klein balletje gerold. De 
ballen zijn aan een kant iets zwaarder, 
hierdoor ontstaat er bij het rollen een 
afwijkende curve. wilt u de week met 
beweging beginnen en bent u benieuwd 
wat koersbal is, dan kunt u altijd een 
keer eens kijken en meedoen. Voor 
meer informatie en aanmelden kunt u 
bellen met WijZ (038) – 851 57 00.
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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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SV Avanti weer van start

Druk najaar voor tennissers in Westenholte

De vakanties zijn voorbij, 
het tennisseizoen begint 
weer. 
Bij TC WVF wordt het weer 

druk op de banen in september en 
oktober. Van 5 t/m 11 september zijn de 
Clubkampioenschappen dubbel en van 
19 t/m 25 september worden de Zwolse 
Tennis Kampioenschappen gespeeld, 
o.a. het park van TC Westenholte, 
Voorst en Frankhuis. 
Vrijdag 16 september is de start van 
de Najaarscompetitie die duurt tot 
eind oktober. TC WVF doet mee met 5 
seniorenteams en 2 jeugdteams. Zeker 

op de vrijdagavond wordt het druk met 
2 thuisteams en 2 bezoekende teams 
die 8 dubbelpartijen moeten spelen op 
3 banen.

Nieuwe leden die zich aanmelden als lid 
in september voor het verenigingsjaar 
2017 krijgen 3 maanden korting want 
voor de periode oktober t/m december 
2016 is het lidmaatschap gratis! 

Mooie kans om lid te worden van TC 
WVF die in 2019 het 40-jarig jubileum 
hoopt te vieren.

De zomervakantie is ten 
einde en de lessen zijn 
weer van start gegaan! 

SV Avanti biedt turn- en danslessen 
voor de jeugdleden vanaf 4 jaar. Verder 
wordt er yoga, pilates, steps, floorfit en 
floorfit55+ gegeven voor volwassenen. 
U of uw kind kan vrijblijvend drie 
proeflessen meedoen of komen kijken 
alvorens lid te worden. De dansgroepen 
en yogagroep kunnen zeker nieuwe 
leden gebruiken! De lessen worden 
gegeven in Het Anker (Voorsterweg) 
en de Korianderzaal (Korianderplein) in 
Westenholte. 
Ook mensen met blessures zijn welkom 

om te komen kijken: vaak is een 
aanpassing of alternatieve oefening 
aan te bieden en is meedoen in de les 
mogelijk. Op de foto ziet u de dames 
floorfit in actie. 

Op 1 oktober 2016 start de verkoop 
van de loten van de Grote Clubactie. 
SV Avanti doet jaarlijks mee aan deze 
actie en met het opgehaalde geld wordt 
de clubkas gespekt. Hiervan worden 
bijvoorbeeld nieuwe materialen gekocht. 

Kijk voor meer informatie en het 
volledige lesaanbod: www.avantizwolle.
nl

Te huur, helft van een garagebox (in oud 
Westenholte) motorfietsstalling, opslag 
etc. box is kurkdroog. Geen elektra, 

geen sleutel/knutsel box!!
Info: tel. 06 35 11 25 63.

stinsje: (helft van) garagebox te huur
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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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OBS De 
Ridderspoor wordt Daltonschool en 
onthult nieuw logo

OBS De Ridderspoor in de Zwolse wijk 
Westenholte zal op 30 september op 
feestelijke wijze kenbaar maken dat 
het zich officieel Dalton-school mag 
noemen. Gelijktijdig zal een nieuw logo 
onthuld worden.
De voorzitter van de Dalton regio Groot 
Zwolle, Arno Roelofs, komt officieel 
het bordje met het Daltoncertificaat 
overhandigen. Dit zal rond 08.30 uur 
gebeuren op het schoolplein in het 
bijzijn van alle leerlingen, leerkrachten, 
ouders en andere belangstellenden.
Vanaf 2012 is De Ridderspoor het 
Daltontraject ingegaan; leerkrachten 
hebben zich geschoold in het werken 
vanuit de Daltonvisie en hard gewerkt om 
dit in de praktijk toe te passen, afgelopen 
voorjaar is de school gevisiteerd door 
de Nederlandse Daltonvereniging 
en heeft aansluitend hierop het 
Daltonpredicaat mogen ontvangen. 
De Daltonprincipes (zelfstandigheid, 
samenwerken, verantwoordelijkheid, 
vrijheid in gebondenheid en reflectie) 
sluiten naadloos aan op de visie van de 
school.
De Ridderspoor is een gezellige, kleine 
school waar iedereen elkaar kent en 
waar veel ruimte is voor persoonlijke 
aandacht. Het is een openbare school, 
waar ieder kind welkom is, ongeacht 
zijn maatschappelijke, culturele en/
of levensbeschouwelijke achtergrond. 
Er is veel aandacht voor acceptatie en 
respect voor elkaar. Op De Ridderspoor 

is leren een breed begrip. Kinderen 
moeten kennis verwerven, maar zich 
tegelijk sociaal, emotioneel en creatief 
kunnen ontwikkelen in een veilige 
omgeving.
Kinderen krijgen op hun eigen niveau 
les. Naast de standaardvakken zoals 
rekenen, taal en wereldoriëntatie 
wordt er veel aandacht besteed aan 
uiteenlopende onderwerpen/projecten; 
techniek, religies, muziek,  cultuur, 
sport enz. Daarnaast is er een actieve 
ouderbetrokkenheid.

Het team van De Ridderspoor streeft er 
naar de eigen kernwaarden Respect, 
Samen, Ontwikkeling, Plezier, Veiligheid 
en Verantwoordelijkheid in alle lagen 
van de school zichtbaar te maken in het 
handelen, het beleid en de inrichting 
van de school.
De Ridderspoor wil uitdragen dat de 
kinderen op deze school tot bloei 
komen. En dat zal in het nieuwe logo 
terug te zien zijn.
Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar:
www.deridderspoor.nl
www.dalton.nl
www.ooz.nl

De Ridderspoor onthult nieuw logo
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Welkom op vrijdag 23 september voor de
OFFICIËLE HEROPENING

13.30 -15.00 uur Open huis voor wijkbewoners, 
genodigden, belangstellenden

14.30 - 15.00 uur Open huis voor ouders en leerlingen

15.00 uur Offi  cieel moment, mmv wethouder Jan Brink

15.30 - 16.30 uur Feestelijke bijeenkomst voor ouders, 
leerlingen en medewerkers De Morgenster

DE MORGENSTER IS VERNIEUWD! 
NIEUWSGIERIG? KOM VOORAL KIJKEN! 

We vinden het fijn als u zich even aanmeldt als u komt, dan 
weten we op hoeveel personen we kunnen rekenen. Stuur 
een mail naar: morgensternieuwestart@gmail.com 
(NB: ouders hoeven zich niet aan te melden).

CBS De Morgenster • Korianderplein 4 • 8042 HM  Zwolle • T 038 4214108

DE MORGENSTER LAAT JE STRALEN!

Op donderdag 29 september 
a.s. komt Maaike van Keeken 
Draagdoekconsulent, langs bij het 
Borstvoedingcafé in Stadshagen om 
te vertellen over het ergonomisch 
dragen van kinderen door middel van 
draagdoeken en dragers. 
Maaike van Keeken is van 10.00 tot 
11.30 uur in het Borstvoedingcafé 
aanwezig om te vertellen over o.a. 
het dragen van kinderen middels 
draagdoeken. Ook laat ze verschillende 
draagdoeken en manieren van dragen 
zien. Geïnteresseerden zijn van harte 
welkom tijdens deze gratis bijeenkomst. 

Wilt u meer informatie neem dan contact 
op met a.vankeulen@icare.nl

Borstvoedingcafé Zwolle
Iedere donderdagmorgen van 10.00 
tot 11.30 uur kunnen (aanstaande) 
ouders in het Cultuurhuis Stadshagen, 
Werkerlaan 1, Zwolle terecht voor advies 
en tips over borstvoeding. Iedereen met 
jonge kinderen is welkom omdat het 
ook een ontmoetingsplek is voor ouders 
met kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. 
Tijdens het Borstvoedingcafé is altijd 
een lactatiekundige van Icare of 
een contactpersoon van Vereniging 
Borstvoeding Natuurlijk (VBN) 
aanwezig. De komende tijd gaat het 
Borstvoedingcafé meer gastsprekers 
uitnodigen. 

Draagdoekconsulent bij borstvoedingcafé
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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

18 september is het 
Startzondag. Hiermee 
wordt het seizoen officieel 

geopend. De interim-predikant van de 
Stinskerk, dominee Wim Andel, zal deze 
bijzondere dienst met het thema “Deel je 
leven” leiden. De band Inspire uit Hattem 
zal de dienst muzikaal begeleiden. 
Iedereen is van harte welkom, ook als je 
nog nooit in de Stinskerk bent geweest.

Terug uit Indonesië: 
ontmoetingsavond in de Stinskerk 
met Gert en Elizabeth de Goeijen op 
22 september
Na ruim 6 jaar uitzending vanuit de 
Stinskerk naar Rantepao in Indonesië, 
zijn Gert en Elizabeth de Goeijen met 
hun 4 kinderen terug in Nederland. 
De Stinskerk heeft in die periode met 
een commissie een aantal projecten in 
Rantepao gesteund. In de eerste plaats 
is er financiële ondersteuning gegeven 
aan het kindertehuis Pak Tagari. Daar 
heeft vooral Elizabeth veel energie 
in gestoken. Verder hebben wij het 
Theologisch (opleidings)Instituut van 
de Toraja Kerk kunnen helpen om de 

bibliotheek uit te breiden en een start 
te maken met digitale theologische 
informatie verzamelen en beschikbaar 
stellen.
Gert en Elizabeth zullen op 22 
september in de Stinskerk komen om 
te vertellen over hun werkzaamheden 
in Rantepao en wijde omgeving. Ook 
is er gelegenheid om Gert en Elizabeth 
de Goeijen te ontmoeten en vragen te 
stellen. De avond begint om 20.00 
uur. Inloop vanaf 19.30 uur. Na afloop 
zal er gecollecteerd worden om de 
onkosten te dekken.
Namens de commissie: Kees Lips (038) 
453 85 61.

6 oktober komt ds.Theo Niemeijer 
uit Enschede spreken in de Stinskerk. 
Aanvang 20.00 uur.
De toegang is vrij. U bent van harte 
welkom! Namens de interkerkelijke 
bijbelstudiegroep Westenholte, G.Groen 
(038) 422 14 07.
De diensten zondagochtend in de 
Stinskerk beginnen om 09.30 uur; 
alleen op 18 september begint de 
dienst om 10.00 uur.

De avondontmoetingsdiensten in 
het Grand Café in Westenhage zijn 
op: 11,18 en 25 september en 2 en 
9 oktober. Deze diensten van een 
half uur beginnen om 19.00 uur en 
worden afgesloten met koffie of thee 
en de mogelijkheid om een praatje met 
elkaar te maken. Voor meer (actuele) 
informatie over de Stinskerk zie ook de 
website: www.stinskerk
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Opfriscursus verkeersregels nu ook ’s 
avonds
Veilig Verkeer Zwolle biedt u GRATIS 
een interessante opfriscursus 
verkeersregels aan. We organiseren 
deze cursus opnieuw in de avonduren. 
Mensen die overdag niet in de 
gelegenheid zijn, kunnen dan ook aan 
deze interessante cursus deelnemen. 

Datum: woensdagavond 23 november 
2016, 19.30 – 22.00 uur.
Locatie: Zaalverhuur SIO Zwolle, 
Thorbeckelaan 2, 8014 AZ Zwolle

De consulent van VVN neemt op deze 
avond de laatste veranderingen van 
regels en borden met u door. En hij neemt 
de tijd om uw vragen te beantwoorden. 
Het maakt niet uit hoe u aan het verkeer 
deelneemt, met de auto, de fiets, de 
scootmobiel of als voetganger, iedereen 
steekt er wel iets van op.
Meer informatie en aanmelden
Kijk op onze website zwolle.vvn.nl.
Of stuur een mail naar Eilina Meijer: 
frankeneilina@gmail.com

Scootmobielcursus
Veilig rijden met een scootmobiel geeft 
u zelfvertrouwen en vrijheid.
Veilig Verkeer Nederland organiseert 
ook dit najaar weer 
een cursus voor 
gebruikers van 
een scootmobiel. 
De cursus begint 
19 september a.s. 
in Zaalverhuur 
SIO Zwolle-
Zuid. De cursus 
bevat 2 dagdelen 
theorie waarin we uw kennis van de 
verkeersregels opfrissen. Dan volgen 
3 dagdelen praktijk waarin we aan de 
slag gaan met uw rijvaardigheid met 
uw scootmobiel.

In samenwerking met de Gemeente 
Zwolle kunnen we u deze cursus gratis 
aanbieden.

Belangstelling?
Neem contact op met projectleider Ina 
Roling, telefoon (038) -460 50 58 of 
stuur een mail naar zwolle@vvnregio.
nl.

Cursussen Veilig Verkeer Nederland

stinsje: Vermist

Onze papegaai Roxy is sinds 12 
augustus vermist. We hebben haar 
bijna overal al aangemeld maar tot 
dusver nog niks.We loven nu een 
beloning van 100,- euro uit voor de 
gouden tip die ervoor zorgt dat ze weer 
bij ons in haar kooi terecht komt.
Als iemand haar gezien of gehoord 

heeft mogen ze ten 
alle tijden contact 
met mij opnemen. 
Lucienne Wolf, 
Valeriaanweg 34, 
06 31 28 59 38.
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Van vrijdag 29 juli tot 30 september 
exposeert de Zwolse schilderes 
op Driezorg locatie Westenhage 
in Westenholte. Toos heeft als 
inspiratiebron de natuur. Haar 
onderwerpen zijn bloemen, bomen 
in het bos, maar ook karakteristieke 
boerderijen, pittoreske plekjes in dorpen 
en stadjes.
Het liefst schildert Toos buiten op locatie. 
Soms in het buitenland. Het vak leerde 
Toos van haar vader die kunstschilder 
in Drenthe was. Later heeft ze lessen 
gevolgd bij Peter Boekholt, Sjoertje 
Hak, Trijntje Muis en Frans van Lingen. 

Tijdens de expositie zijn 19 olieverf 
schilderijen en 

20 aquarellen voor iedereen te 
bewonderen. Iedere werkdag van 09.30 
uur – 17.30 uur aan de Voorsterweg 44 
in Westenholte.

Op zaterdag 10 
september 2016 

houden de moestuinders van 
buurtmoestuin Hof van Breecamp weer 
een streekmarkt.
Dit jaar is er ook een foodmarkt.

Op de streekmarkt kunt u allerlei 
producten kopen uit de directe omgeving 
van Stadshagen en Westenholte. 
Zoals o.a. zuivel van Erf-1, kaas en ijs 
van Boer Pelleboer, diverse producten 
van biologische winkel Goodyfoods, 
Zwols bier.

Op de foodmarkt worden gerechtjes 
gekookt door diverse deelnemers. 
Wat dacht u van Armeense gegrilde 

gerechten van Art Bbq, vlees van 
vleesboerderij van Belzen en diverse 
gerechten van Feed me.
Uiteraard wordt er ook weer paling 
gerookt!

Aan de kinderen is ook gedacht. Er kan 
een ritje gemaakt worden op een ezel en 
een pony, ook kun je leren pottenbakken, 
een leuk spel spelen bij de Paperclip of 
leef je uit op het springkussen.

Graag zien wij jullie op zaterdag 10 
september van 11.00 tot 17.00 uur aan 
de Jac. P. Thijsselaan, in Breecamp 
Oost, Stadshagen. 

Diana van der Stouw

Toos Kray exposeert in Westenhage

Streek- en foodmarkt
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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

Info (038) 420 16 57
info@yogasalomonszwolle.nl
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Yoga

In het Cultuurhuis 
in Stadshagen 

geef ik op donderdagavond yogales. 
Op donderdag 15 september gaat de 
nieuwe yogareeks van start, één week 
eerder kan er op donderdag 8 september 
een introductieles worden gevolgd, na 
opgave hiervoor. De reden om yoga 
te beoefenen kan uiteenlopen van een 
uur yoga, tijd om te ontspannen en bij 
jezelf te komen tot een diep gevoelde 
spirituele beleving, Deelnemers voelen 
zich door de yoga oefeningen soepeler 
en vitaler. Hierdoor ben je beter in staat 
om spanningen los te laten. Yoga is 
geschikt voor iedereen die op zoek is 

naar rust, ook als de ademhaling niet 
goed zit, bij hyperventilatie bijvoorbeeld. 
De yogalessen zijn geschikt voor 
beginners en gevorderden. Er wordt 
lesgegeven door José Salomons, 
gediplomeerd yogadocent en lid 
V.Y.N.Voor info/opgave: (038) 420 16 
57 of www.YogaSalomonsZwolle.nl

Workshop: Voorbereiden op een uitvaart

Denkt u ook vaak: 
Binnenkort ga ik er 

eens mee aan de slag. Maar komt het 
er toch niet van. 
Wij helpen u graag op weg om uw 
wensen vast te leggen. Welke stijl past 
er bij u? Traditioneel, klassiek of toch 
een informelere uitvoering. 

Wat gaat u doen?
Met de aanwezige materialen gaat u 
op zoek naar een mooie foto, spreuk 
of gedicht voor op de kaart. Gaat uw 
voorkeur uit naar een kist of naar een 
draagplank met een wade. Kiest u voor 
een kleurrijk boeket of voor witte rozen. 
U gaat naar huis met een zelf gemaakt 
document waar al uw wensen in vast 
zijn gelegd.

Wanneer: 3 oktober 2016
Waar: Westenholte
Locatie: Westenhage, Voorsterweg 42, 
Zwolle
Tijd: zaal open om 09.45 uur
Aanvang: 10.00 uur
Toegang: gratis 

Minimaal 6 deelnemers, maximaal 10 
deelnemers

Aanmelden: Stuur een mail naar: info@
fredagaasbeek.nl of bel 06 42 51 32 80.
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Algemene Muzikale Vorming bij Excelsior

Zit je het komende school-
jaar in groep 4 of 5 van de 
basisschool en wil je graag 

iets met muziek doen, kom naar de les-
sen Algemene Muzikale Vorming van 
Muziekvereniging Excelsior Westen-
holte.

Muziekvereniging Excelsior 
Westenholte is een vereniging die 
bestaat uit een fanfare (A-orkest), het 
(B)-opleidingsorkest, de Slagwerkgroep 
met voorafgaand de Slagwerkkids, een 
blaaskapel en een koperensemble. 
De opleiding van de leden verzorgt 
Excelsior in het algemeen zelf. De 
muzieklessen, voor (toekomstige) 
orkestleden, worden verzorgd door 
gekwalificeerde docenten. Voorafgaand 
aan de muzieklessen verzorgt Excelsior 
de AMV-E opleiding (Algemene 
Muzikale Vorming ‘Excelsior’). Deze 
opleiding is bedoeld voor kinderen uit 
de groepen 4 en 5 van de basisschool. 
Tijdens de opleiding worden de 
algemene beginselen van muziek 
maken bijgebracht waarbij het kind nog 
geen keuze hoeft te maken voor een 
specifiek muziekinstrument.

Waarom een AMV-E 
opleidingsprogramma:
⇒	uw kind leert spelenderwijs en in 

groepsverband algemene dingen 
over muziek;

⇒	omdat muziek maken niet alleen 
leuk is, maar ook slimmer maakt;

⇒	AMV-E lessen een ruime aanvulling 
is op het muzieklesprogramma dat 
op de basisschool wordt gegeven.

De inhoud van de cursus:
⇒	ontwikkelen van maatgevoel;
⇒	ritmische vorming: ritmes lezen, 

ritmes noteren, kennis van de 
notenwaarden;

⇒	melodische vorming: noten lezen, 
melodieën herkennen, liedjes 
zingen;

⇒	dit alles in combinatie met het leren 
spelen op een blokfluit.

Duur en plaats:
⇒	duur van de cursus: 1 jaar met elke 

week een les van 60 minuten met 
uitzondering van schoolvakanties 
(totaal 40 lessen), te beginnen op 12 
september 2016.

⇒	Westenholte: maandagmiddag 
16:00-17:00 uur. Basisschool de 
Morgenster, Koranderplein 4.

⇒	Stadshagen: bij voldoende 
aanmeldingen – locatie wordt te 
zijner tijd bepaald.

 Cursusgeld:
⇒	€ 195,-- per jaar, welke in één keer 

aan het begin van het cursusjaar 
voldaan kan worden. Na afloop van 
de cursus mogen de kinderen de 
blokfluit houden. 

Voor nadere informatie kunt u terecht 
bij Marianne Hessels via 06 54 30 76 
33 of stuur een e-mail naar info@
excelsior-westenholte.nl

*************************************
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Opgavestrook inleveren uiterlijk 10 september 2016 
bij: secretariaat Muziekvereniging Excelsior Westenholte, 
Akeleiweg 13
of via e-mail: info@excelsior-westenholte.nl

Naam:  ……………………………… Roepnaam:  ………………………..
Adres:  ……………………………… Postcode: 
………………………..
Woonplaats: ……………………… Telefoonnr.: 
…..………………..…..
Geboortedatum:   ……………………. Geslacht: 
………..………………
Mailadres: 
…………………………………………………………………………….

Datum:  ………………………… Handtekening ouder/verzorger  
…………………

(bij opgave wordt er altijd contact met u opgenomen)
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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
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Zwolle is een vernieuwende makelaar rijker

Diverse media 
berichten er regelmatig over: de 
woningmarkt in Nederland trekt weer 
aan. Mensen durven weer een nieuwe 
stap te zetten en een huis te kopen 
die nieuwer, groter of juist kleiner is. 
Woningkopers en –verkopers in Zwolle 
en omgeving kunnen voor hun plannen 
vanaf nu terecht bij Voorst Makelaardij, 
een makelaar met een verfrissende kijk 
op de woningmarkt.

Makelaar nieuwe stijl
Wanneer mensen bij het kopen 
of verkopen een makelaar willen 
inschakelen, komen er veel vragen 
op hen af: Wil ik een groot of klein 
makelaarskantoor? Moet ik een 
makelaar hebben die de omgeving 
goed kent en moet deze lid zijn van een 
branchevereniging? Welke makelaar 
past bij mij en mijn wensen? Voorst 
Makelaardij speelt hierop in door in 
de dienstverlening niet alleen naar 
de financiële kant te kijken, maar 
vooral aandacht te besteden aan 
een persoonlijke benadering en een 
aantrekkelijke woningpresentatie.

Eigenaar Monja Scholing vertelt: 
“De bewegende woningmarkt vraagt 
om een makelaar die hier snel op 
in kan spelen. Mensen zoeken 
tegenwoordig online naar huizen en 
door het grote woningaanbod moet 
je als woningverkoper een manier 
vinden om er tussenuit te springen. 
Ik help mensen door hun woning zo 
aantrekkelijk mogelijk te presenteren. 
Naast makelaar ben ik gecertificeerd 

verkoopstyliste en vastgoedfotograaf 
en laat ik potentiële kopers ook tijdens 
een bezichtiging zien wat er allemaal 
mogelijk is in een woning.”

Persoonlijk en professioneel
Voorst Makelaardij is geen groot 
makelaarskantoor, maar bestaat uit één 
persoon. Het voordeel hiervan is dat 
elke klant persoonlijke aandacht krijgt 
en een vast aanspreekpunt heeft. De 
dienstverlening begint vanaf de eerste 
kennismaking en duurt desgewenst tot 
en met de sleuteloverdracht.

Monja Scholing: “Mensen kunnen bij 
mij terecht voor de aankoop of verkoop 
van een huis. Ik achterhaal daarbij de 
woonwensen en kan me goed inleven in 
de verschillende persoonlijke situaties. 
Aan de hand hiervan ga ik op zoek 
naar een geschikte woning of maak ik 
met kleine aanpassingen een fraaie 
presentatie van het huis.”

Meer informatie is te vinden op www.
voorstmakelaardij.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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Woensdagavond

Voor veel kinderen 
in Westenholte telde 
er dit jaar maar één 

dag: woensdagavond 24 augustus. 
Jeugdland knalde met spelletjes tussen 
ouders en kinderen. Wat een natte 
boel werd het! En Huttendorp was 
veranderd in een restaurantstraat. 
Van japans tot snackbar, alles was uit 
de kast getrokken om zichzelf en de 
ouders te vermaken.

Wat mij ieder jaar weer opvalt is de 
saamhorigheid die dag. Ouders 
die om zes uur met de 
kinderen naar het 
Jeugdlandveld 
gaan om 
daar te 
genieten 
van een 
optreden 
van 
leden 
van de 

Westenholter 
toneelgroep. En 
diezelfde ouders 
die even later met kind 
op de rug een parcours afleggen 
en daarbij meestal drijfnat worden. 
Er blijven ook ouders toekijken en 
ook opa’s en oma’s laten zich niet 
verleiden om door een hoepel te 
springen of Jan Smit in de karaoke 
na te doen. Bewonderend kijken ze 
hoe een balonnenmeneer de mooiste 
creaties voor de kinderen maakt. Of ze 
kopen een zak vers bereide popcorn. 

Maar als professor Ananas ouders en 
kinderen uitnodigt voor een afsluitend 
watersponzengevecht steekt er een 
gejuich op: zelden zag ik zoveel vuur 
bij zowel ouders als kinderen. Wat een 
natte lol! Dat uiteindelijk de professor 
zelf onder de watersponzen werd 
bedolven zat er wel in natuurlijk.

Iedereen verlaat tegen achten 
jeugdland en trekt naar de buren. Daar 
is het feest ook al in volle gang: zes 
meiden staan op het podium chi-chi-wa 

te doen op de dreunen van 
de discomuziek. De 

jury loopt zich 
vol te eten 

bij alle 

restaurants 
om een goed 

oordeel te kunnen 
vellen, veel ouders staan 

met een biertje in de hand te kletsen. 
Hier kom je je buren tegen! Vakantie-
ervaringen worden uitgewisseld, de 
hutten worden bekeken. Sommige 
hut-restaurants verkopen echte soep, 
sushi, pannenkoeken, cola en wraps. 
Andere proberen met zoetigheid de 
klanten te lokken. 

(vervolg op pagina 30) 
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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 zak friet, gemaakt van reepjes 
cake, hoe verzin je het!  
De prijsuitreiking gaat aan veel ouders 
voorbij, maar de kinderen verdringen 
zich voor het podium. 
De jury heeft lang moeten denken en 
veel moeten eten, maar uiteindelijk 
wint hut 8, mede omdat ze zo’n mooie 
doorkijk vanaf het balkon hadden 
gemaakt. 
Het is al bijna donker als de hut-
eigenaren poseren op de daken van 
hun restaurant. De ouders drinken 
nog een biertje en om tien uur vertrekt 
iedereen. Ook ik moet eraan geloven. 
Vanaf nu is Huttendorp weer het terrein 

van de kinderen zelf. Luisteren naar 
muziek en dan ‘slapen.’

En over saamhorigheid gesproken: 
donderdagmorgen om zes uur staan 
er weer een groep ouders klaar om 
samen met de kinderen alles af te 
breken. Als ik om negen uur mijn 
park door loop, is alles weg, alleen 
de coördinatietent en een zacht 
ronkend aggregaat herinnert aan een 
fantastische week. Westenholte heeft 
zich deze week weer van zijn beste 
kant laten zien.

Zweeder
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september
vr 9 oud papier
vr 9 19.00-

21.00
kinderdisco Het Anker

za 10 16.30 + 
18.30

wuivend riet, kl.veerweg-schellerdijk 
(gratis)

do 15 14.30 bingo senioren Het Anker
vr 16 18.30-

19.30
inleveren najaarskinderkledingbeurs Het Anker

za 17 09.30-
11.00

verkoop najaarskinderkledingbeurs Het Anker

ma 19 20.00 klaverjassen Het Anker
vr 23 13.30 - 

15.00
Open huis / officiële heropening 
basisschool De Morgenster

Korianderplein 4

za 24 10.00 - 
14.00

Burendag / Verjaardag StinsKracht Stinspark 
(dierenweide)

do 29 14.30 bingo senioren Het Anker
oktober
ma 3 20.00 klaverjassen Het Anker
vr 7 oud papier
vr 7 19.30 grote bingo Het Anker
do 13 14.30 bingo senioren Het Anker

ma 17 20.00 klaverjassen Het Anker
vr 21 20.30 bingo De Weide Steen
do 27 14.30 bingo senioren Het Anker
ma 31 20.00 klaverjassen Het Anker

deadline advertenties deadline kopij verschijning

22 september 29 september 13 oktober
27 oktober 3 november 17 november
1 december 8 december 22 december

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!


