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Tijdens het 
St insKracht -

verjaardagsfeestje op Burendag (24/9) 
hebben wijkbewoners de volgende 
dromen / ideeën / suggesties met ons 
gedeeld:

Maak een combi van:
Dierenweide + Moestuin +
Speel- / Beleeftuin + Verkoop biologische 
producten + Dier-activiteiten (bedrijfjes 
zoals hondentrimsalon, hondenschool 
/ -training, hondenfysio, hondenuitlaat)
trekt weer mensen, waardoor meer 
beleving
Minibieb in het park + in de straten van 
Westenholte
Schommels, pony’s, papegaaien, 
paarden
Speelkasteel behouden
Gebruik maken van scholen v.w.b. de 
dierenweide (stagiairs Groene Welle?, 
zorginstellingen, basisscholen)
Graag dierenweide behouden; 
samenwerking met (zorg/onderwijs)
instanties? Philadelphia o.i.d. voorbeeld 
dierenweide Weezenlandenpark)
‘Huiskamer’ in de dierenweide
Hangplek voor jongeren; ‘hufterproof’ 
met wifi
Ontmoetingsplek (met name voor 

ouderen) / plek om koffie te drinken op 
vaste tijden
Waterspeeltuin die elke dag bezocht 
kan worden (vgl. Nooterhof)
Uitdagende speeltoestellen voor de 
jeugd (natuurlijk spelen, misschien met 
water?)
Beweegtuin voor ouderen
Meer verlichting langs de paden (op 
zonnecellen en accu’s)
Zonnepanelen op (gebouw van) de 
dierenweide
(ijzerhoudend) water dierenweide 
zuiveren door (grof) grindbed en daarna 
(fijn) zandbed en ten slotte vijver
Biologisch toilet - conform Kleine Aarde 
(met zonnecel en ventilator)
Opzetten kruidentuin
Ik wens dat er heel veel vrijwilligers zich 
melden! Wat een zielige dierenweide 
is dit! Twee keer in de week een uurtje 
open schiet niet op. Wat mij betreft of 
uitbreiden of dicht doen.

We gaan met deze dromen / ideeën / 
suggesties aan de slag, samen met de 
bewoners die al hebben aangegeven 
hierover graag te willen meedenken. 
Staat jouw Stinspark-droom / -idee er 
nog niet bij of wil je je mening geven? 
Laat het weten in een reactie op ons 
online dorpsplein Stinskracht.nl. Hier 
kun je je ook aanmelden als het je 
leuk lijkt om ook mee te denken over 
de toekomst van ons Stinspark. Wil je 
op de hoogte blijven van de verdere 
ontwikkelen? Wordt dan volger van 
de Stinspark-pagina op ons online 
dorpsplein!

De StinsKracht Buurtverbinders

Droomoogst Burendag in het Stinspark
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Dierenweide update! De 
afgelopen keren hebben 
we aangegeven dat we 
dringend vrijwilligers 

nodig hebben. Dit om te helpen met 
voeren, verzorgen, open middagen en 
het regelwerk. Helaas is de aanwas 
klein. Dit heeft ons doen besluiten om 
wat dieren weg te doen, hoe moeilijk 
we dit ook vonden. Gelukkig hebben we 
een goede plek voor ze gevonden. Zo 
zijn de ezels naar Theehuis de Klomp 
in Almere gegaan. Dit is een leer/werk 
bedrijf voor jongeren met een beperking.
Nu er wat minder dieren zijn, kunnen 
wij ons richten op het onderhoud en 
de toekomst van de dierenweide. 

Niet alleen bij ons is dit gaande, maar 
ook de toekomst van het Stinspark 
wordt besproken. Op burendag zat 24 
september was er een delegatie van 
de wijkvereniging, Stinskracht en de 
gemeente bij de dierenweide aanwezig 
om te horen wat de buurt graag zou 
willen. Gelukkig kwam daar in naar 
voren dat de dierenweide voor iedereen 
wel belangrijk is.
Wij gaan enthousiast door. Mede 
dankzij de leuke groep vrijwilligers en de 

hulpgroepen die helpen bij de klussen. 
Wat ondanks dat we niet meet veel zijn, 
is het enthousiasme groot! Klushulp 
Oproepen hiervoor komen op Facebook 
te staan, dus iedereen ons graag liken!

Maar dat we ook door de buurt 
gedragen worden doet ons goed. Onze 
spaarvarkentjes zijn weer goed gevuld 
bij de slijter, bakker, drogist en bloemist. 
Bijna 150 euro is opgehaald die we 
goed gaan 
besteden. Daarom doen we graag 
wat terug. Dinsdag 4 oktober was het 
dierendag en organiseerden we een 
feestje voor de dieren op de weide. 
Tussen 15:30 en 16:30 waren kinderen 
van harte welkom om de dieren te 
knuffelen en een glaasje limonade te 
drinken. Het werd een gezellige middag!

Het klink misschien heel logisch, maar 
toch gebeurt het. Graag geen dieren 
over het hek heen ‘dumpen’. We hebben 
nu twee nieuwe kale zieke hanen erbij, 
dit is niet de bedoeling!

Werkgroep Stinsweide

Stinsweide update
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Het is weer herfst! 
Dit betekent voor de werkgroep 
kinderactiviteiten dat er weer volop 
leuke dingen te organiseren zijn.

Op vrijdag 11 november a.s. is er 
natuurlijk de Sint-Maarten optocht!  
We gaan dan ‘s avonds gezellig samen 
lopen in de optocht met onze (zelf 
gemaakte) lampions. We hopen weer 
op veel creativiteit van de kinderen zelf.

De optocht begint om 18.30 uur vanaf 
het Petuniaplein. De optocht wordt 

begeleidt door Excelsior en natuurlijk 
“onze verkeersregelaars”. Het belooft 
weer een mooie tocht door de wijk 
te worden, met als afsluiting een 
rondje Stinspark. Na afloop bij het 
Korianderplein is er voor ieder kind een 
traktatie.

Tot 11 november en ook graag tot ziens 
bij onze andere activiteiten!                                                              

Werkgroep kinderactiviteiten 
Wijkvereniging WVF.

Sint Maarten optocht 11 november

Aanmelden voor Kerstmarkt Westenholte

U meldt zich toch ook aan voor een kraam 
op de kerstmarkt van Westenholte? 

Op woensdag 14 december 2016 
van 15.00 tot 20.00 uur houdt 
wijkvereniging WVF, in samenwerking 
met de winkeliersvereniging van het 
Petuniaplein, een kerstmarkt op het 
Petuniaplein. Rondom de grote verlichte 
kerstboom zullen de verschillende 
kramen, allerlei kerstartikelen, 
kerststukjes, kerstkaarten en andere 
kerstcreaties aanbieden. Lijkt het u 
leuk om alleen of met uw vereniging/
werkgroep op de kerstmarkt te komen 
staan, meldt u dan aan vóór donderdag 
1 december 2016. De kosten voor een 
kraam en/of grondplaats zijn €32,50 
incl. elektriciteit. 
Aanmelden kan door een mail te sturen 
naar kerstmarkt-westenholte@kpnmail.
nl of  download een aanmeldingsformulier 
op www.wijkverenigingwvf.nl

Van de deelnemers aan deze kerstmarkt 
wordt een bijdrage aan de kerstsfeer 
verwacht.
Werkgroep Kerstmarkt
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In het weekend van 4 en 
5 november organiseert 
de werkgroep Beurzen 
van wijkvereniging 
WVF een tweedehands 

speelgoedbeurs.  
Op vrijdagavond 4 november tussen 
18.30 uur en 19.30 uur kan speelgoed 

(ook kinderboeken) ingeleverd worden 
bij het Anker (Voorsterweg 36, 8042 
AD Zwolle). Het speelgoed wordt 
gecontroleerd (en eventueel getest/ 
geteld) in uw bijzijn. Zaterdagochtend 
5 november wordt het speelgoed op 
de beurs verkocht tussen 9.30 uur en 
11.00 uur.  

Via onderstaand mailadres kunt u een 
code aanvragen om speelgoed in te 
brengen. Daarna ontvangt u van ons 
informatie over onze werkwijze en 
instructies m.b.t. het inbrengen, coderen 
en prijzen van het speelgoed etc. 
Van de opbrengst van het verkochte 
speelgoed 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 4 en/of 5 
november te helpen door een mail te 
sturen naar onderstaand mailadres. Als 
vrijwilliger mag je voorafgaand aan de 
beurs al enkele stuks speelgoed 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. 

5 november Speelgoedbeurs

stinsje: Gans vermist

Sinds een jaar of 10 zwemmen er twee 
boerenganzen in het water achter de 
Tormentilweg, richting ooievaarsnest. 
Het is een paartje, en nu is ineens het 
vrouwtje verdwenen. We hebben de 
Rova en de dierenambulance gebeld, 
maar er is geen melding binnengekomen. 
Het mannetje is overstuur en roept de 

hele dag. Wie weet waar het vrouwtje 
is gebleven, of wat ermee gebeurd is?
Graag reactie als u iets weet op 
onderstaand telefoonnummer:
Vriendelijke groet,

Annet Haverkamp
Tormentilweg 72 Tel: (038) 888 53 89
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20 oktober Skeelertocht 

Wij openen  zoals altijd het seizoen 
met de traditionele skeelertocht voor de 
schooljeugd. 
Op donderdag 20 oktober 2016 kunnen 
kinderen van de basisscholen uit 
Westenholte hieraan deelnemen. De 
kinderen die lid zijn van de IJsvereniging, 
maar niet in Westenholte naar school 
gaan, kunnen natuurlijk ook meedoen! 

Opgeven kan via de inschrijflijsten in 
de scholen. Opgeven kan ook door een 
mail te sturen naar de IJsvereniging ( 
http://www.ijsverenigingwvf.nl/contact ) 
(dit kan tot uiterlijk 18 oktober om 20.00 
uur) of eventueel door je op donderdag 
20 oktober 2016 om 13.30 uur te melden 
bij het startpunt van de skeelertocht 
bij een van de bestuursleden van de 
IJsvereniging. Vermeld je voornaam, 
achternaam, adres en je leeftijd. 
Opgeven = meedoen!!

De start is op het Tijmpad bij de 
Steenboerweg, de eerste groep 
kinderen vertrekt om 14.00 uur. De 
afstanden variëren van 1500 tot 6000 
meter. Ieder kind ontvangt na afloop 
een leuke herinnering. 

Kijk op www.ijsverenigingwvf.nl voor 
meer informatie.

Samenwerken aan beter voetbalklimaat

Samenwerken aan een 
beter voetbalklimaat in 
Zwolle 

Een unieke samenwerking tussen 
VTON, SportService Zwolle en 
acht Zwolse voetbalverenigingen, 
waaronder WVF. Begin september is 
door wethouder sport, René de Heer, 
in Zwolle, het startsignaal gegeven voor 
de unieke samenwerking tussen VTON 
(Voetbal Technische Ontwikkeling 
Nederland), SportService Zwolle en 
acht Zwolse voetbalverenigingen. Met 

als gezamenlijk doel: “het verbeteren 
van het voetbalklimaat in Zwolle.” 
Bij de aftrap gaf René de Heer aan dat 
door middel van deze samenwerking 
alweer een stap in de goede richting van 
Zwolle als vitale stad is genomen. Een 
stad kan alleen maar vitaal zijn wanneer 
de sportverenigingen ook vitaal zijn. 
“Door deze unieke samenwerking 
brengen we de kwaliteit van het 
voetbalklimaat binnen de Zwolse 
voetbalverenigingen op een hoger 
niveau.” Zo besloot de Heer. 
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Het ontstaan van de samenwerking 
tussen SportService Zwolle, VTON en 
de voetbalverenigingen 
SportService Zwolle heeft als taak het 
verbeteren van de kwaliteit van het sport 
en beweegaanbod, het verhogen van 
de sportparticipatie en het versterken 
van de sportinfrastructuur. 
Dick Bremmer (Hoofd opleidingen 
van voetbalvereniging WVF) geeft 
aan: “VTON in combinatie met de 
ondersteuning en scholing van 
SportService Zwolle is voor ons de 
perfecte tool. Elke vrijwilliger/ trainer die 
op het veld staat met jeugdvoetballers 

wil graag een leuke en kwalitatief 
goede training kunnen verzorgen. Het 
is belangrijk om jonge spelers te laten 
ervaren hoe geweldig het is om deel uit 
te maken van een team; leren, plezier 
en gezond bewegen! Elk kind heeft 
recht op leuke leerzame trainingen.”

Jazzdance op zoek naar leden!

De dames Jazzdance 
groep is op zoek naar 
leden! De dames zijn 

op dit moment 18 jaar en ouder. Elke 
maandagavond om 20.00 uur komen 
de dames van de Jazzdance groep 
bij elkaar om lekker te dansen in de 
Korianderzaal. Het is altijd een les 
waarbij er gedanst wordt, maar waar 
ook veel gezelligheid aanwezig is. De 
les start met een inleiding op muziek 
om warm te worden. Daarna volgt er 
een scholing om iedereen meer bewust 
te laten worden van het lichaam. Deze 
scholing bestaat uit opbouw-, rek-
, kracht- en aanlerende oefeningen. 
Nieuwe jazztechnieken komen vaak 
aan het eind van de scholing aan de 
orde, omdat je zonder bewustwording 
bepaalde technieken niet eigen kunt 
maken. Als de dames de inleiding en de 
scholing hebben gehad, dan kan er ‘echt’ 

gedanst worden. Ze zijn per seizoen met 
één of twee dansen bezig. Vrijwel elke 
week komt er een stukje dans bij. Elk 
jaar doen ze mee aan de Dance2Demo. 
Dit is een mooie gelegenheid om de 
dansen aan anderen te laten zien d.m.v. 
een optreden.
Kijk voor meer informatie en het 
volledige lesaanbod: www.avantizwolle.
nl
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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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Veel te doen bij TC WVF

Tijdens de Zwolse Tennis 
Kampioenschappen zijn 3 
leden van TC WVF Zwols 
Kampioen geworden in hun 

categorie. Danijel Kukric pakte de titel 
bij de heren enkel 8 17+ terwijl Henk 
van de Kamp en Gerrit van Vilsteren 
de beste Zwolse tennissers waren in 
de heren dubbel 8 35+. Eervolle 2e 
plaatsen waren er voor Roland de Ruiter 
en Gert Beens (HD8 35+) en Wilma en 
Giuseppe Schönberger (GD7 35+). 

Op vrijdagavond en zaterdagmiddag 
doen 5 teams van TC WVF mee aan de 
Najaarscompetitie van de KNLTB. De 
competitie - met 4 dubbelpartijen - duurt 
t/m zaterdag 29 oktober. Op zondag 

doet de jonge jeugd mee aan de World 
Tour Oranje. Dit is een competitie tegen 
andere teams op een kleiner veld, 
met zachtere ballen en een andere 
puntentelling dan bij de senioren. 

Heb je ook interesse om te gaan 
tennissen? Informeer je eens op onze 
website www.tcwvf.nl of op Facebook. 
Tennis is één van de weinige sporten 
die je kunt beoefenen als het jou past, 
want met je ledenpas kun je altijd op ons 
park komen en van de banen gebruik 
maken. In oktober starten de nieuwe 
tennislessen weer onder leiding van 
Evert Beens van Tennisschool Zwolle.

ingezondeni n g e z o n d e n

De opbrengst van Huttendorp voor het 
goede doel!

Tijdens de verkoop van hapjes en 
drankjes in hun steakhouse hebben 
Koen, Stijn, Yannick, Jitse, Anne-
Marieke, Dewi, Kyra en Wende van 
basisschool de Vlieger goede zaken 
gedaan!
In hun prachtig aangeklede 
piratensteakhouse was het de laatste 
avond een drukte van belang.
De piraten verkochten appeltaart, 
worstenbroodjes, schatkistjes, spiesen, 
frisdrank, cakejes en nog veel meer.
Ze hebben voor hun winst 2 goede 
doelen uitgezocht die zich inzetten voor 
een beter bestaan van dieren. Tijdens 
het eten van een ijsje werd er overlegd 

en daarna gestemd: De opbrengst 
van maar liefst € 65,80 moest worden 
overgemaakt aan Stichting DierenLot 
en de Neushoorn Stichting.
Goed werk jongens en meiden!
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Knienebelters druk met nieuw carnavalseizoen

Ook wij 
Carnavalsvereniging 
de Knienebelters zijn 
weer begonnen na van 

een mooie vakantie te hebben genoten.
Er zijn binnen de vereniging wat 
veranderingen, zo heeft Jaap van de 
Worp het voorzitters konijnenpootje 
over gedragen aan de nieuwe voorzitter 
Marc Slotman. 
Secretaris is Mike Hoekman, en 
Penningmeester Bas Hoedemaker. 
Wij wensen als vereniging dan ook het 
nieuwe bestuur veel succes.    
Het komende nieuwe Carnavalsjaar 
daar zijn wij als vereniging al weer 
druk mee bezig, om er een grandioos 
carnavalsfeest van te maken. De 
Commissie wagenbouw heeft niet stil 
gezeten en zijn het hele jaar door gegaan 
om de carnavalswagen een nieuw 
gezicht te geven. De schilders ploeg 
kan binnenkort beginnen om de wagen 
op te pimpen. Ook ander commissies 
zijn al weer drukdoende binnen de 
vereniging c.v. de Knienebelters. Wij 
willen wij U dan ook via de Stins op de 

hoogte houden van alle gebeurtenissen 
van c.v. de Knienebelters.
Hier alvast enkele activiteiten, 12 
november in de kantine van WVF 
Prinsenbal. Die avond nemen wij op 
ludieke wijze afscheid van Prinses 
Kristel en haar Presidenten, om elf voor 
elf zal dan de nieuwe Hoogheid zijn of 
haar intrede doen, wie oh wie zou dit jaar 
ons voorgaan als Hoogheid van c.v. de 
Knienebelters. In de Stins van november 
zullen wij dat door het plaatsen van een 
mooie foto van onze nieuwe Hoogheid 
aan U laten weten. Op 25 november 
willen wij c.v. de Knienebelters weer een 
gezellige bonte avond verzorgen voor de 
ouderen in Zorgcentrum Westenhage in 
Westenholte, mocht U als oudere niet 
in het zorgcentrum wonen en U wilt ook 
mee genieten van deze avond dan bent 
U ook van harte welkom.
 Als U net als wij vereniging c.v.de 
Knienebelters ook zo van Carnaval 
houdt dan kunt U zich altijd als senaatslid 
M/V aanmelden bij ons secretariaat.
ALAAF     ALAAF    ALAAf.

Beste DJ/VJ van Westenholte

Word JIJ de beste D.J of 
V.J. van WESTENHOLTE?

Het bestuur van Het Anker overweegt 
om hiervoor een geluidsinstallatie aan 
te schaffen.
Daarom zoeken we enthousiaste 
jongelui van 12 t/m 16 jaar, die de 
maandelijkse kinderdisco willen draaien 
als een echte D.J of V.J. 
Ook jongelui vanaf 16 jaar, die op nog 

te bepalen data op de vrijdagavond in 
de ontmoetingsruimte willen draaien, 
kunnen zich opgeven.
Uiteraard maken we er een wedstrijd 
van, met leuke prijsjes.
Als je belangstelling hebt, geef dan 
je naam, leeftijd, telefoonnummer en 
e-mailadres door via onze website 
www.ochetanker.nl/contact. (onder 
vermelding van d.j.).



Stins Oktober 2016 11

Bridgeclub De Hanze weer gestart

Bridge Club De Hanze is 
maandag 5 september 2016 
weer gestart.
Bridgeclub De Hanze is 
weer aan een nieuw seizoen 

begonnen. We spelen in het restaurant 
van IJsselheem: Dienstencentrum 
Werkeren, Werkerlaan 154, 
Stadshagen.
De club is qua ledental ook voor dit 
seizoen aardig gelijk gebleven, maar er 
is wel plaats voor 4 tot 6 paren om lid 
te worden van de vereniging. Er wordt 
gespeeld op de maandagavond in een 
A-, B-, en (eventueel) een C-groep. We 
doen 6 rondes van 4 spellen per avond, 
van 19.15 uur tot ongeveer 22.30 uur.
Neem voor nadere informatie contact 
op met de secretaris: Hans Ruiken, tel.
nr.: (038) 423 09 78 of per mail: hans.

ruiken@kpnmail.nl Ook bent u van harte 
welkom om ter kennismaking eens te 
komen kijken op een maandagavond, 
maak dan s.v.p. wel even een afspraak 
met Hans Ruiken.

Nieuwe cursus aangeboden.
Ook dit jaar start BC De Hanze m.i.v. 
donderdag 15 september een cursus 
bridge voor beginners en gevorderden, 
(ca. 9 à 10 avonden). 
Deze cursus wordt gegeven op 
donderdagavond, van 19.00 tot ca. 
21.15, eveneens in Dienstencentrum 
Werkeren, Werkerlaan 154, 
Stadshagen.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij 
bovengenoemde secretaris van de BC 
De Hanze. Na afloop van de cursus 
kunt u beslissen of u daarna lid wordt.

Collectanten gezocht voor MS Fonds

Van 21 t/m 26 
november organiseert 

het Nationaal MS Fonds de landelijke 
huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan 
er weer duizenden collectanten met 
een collectebus langs de deur om geld 
in te zamelen voor mensen met Multiple 
Sclerose (MS). Over de ziekte MS is 
nog veel onbekend. Zo weten we nog 
niet waardoor MS veroorzaakt wordt en 
hoe we het kunnen genezen.
De collecte is de belangrijkste bron 
van inkomsten voor het Nationaal MS 
Fonds. We ontvangen geen subsidies 
en zijn volkomen afhankelijk van 

donaties en giften. 

Wil jij je ook sterk maken tegen MS?
Om de jaarlijkse collecte nog 
succesvoller te maken, zijn we op 
zoek naar nieuwe collectanten en 
coördinatoren. Een avondje collecteren 
kost maar 2 uur van je tijd. Hou je 
van regelen en organiseren en heb je 
ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan 
de slag als collecte-coördinator.
Kijk op de website www.mscollecte.nl 
voor meer informatie en meld je snel 
aan. Samen maken we ons sterk tegen 
MS!
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Veerman
Makelaardij

VRAAG NU UW GRATIS

WAARDEBEPALING AAN

Uw Westenholtemakelaar

Studio
Westenholterweg 50

8042 AJ  Zwolle
038 - 737 00 60

drukkerij@studiojobpoint.nl

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

Kom gerust binnen voor meer informatie, de koffie staat klaar!

• Decoratie
• Fotografie
• Houten meubels
• Kopieer-, druk- en printwerk
• Cadeau- en seizoenartikelen
• Klussen in en rondom het huis en tuin
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Verslag info-avond windenergie

Informatie-avond over windmolens op 
Voorst trekt 150 belangstellenden

Circa 150 omwonenden van 
bedrijventerrein Voorst hebben zich 
op 20 september laten informeren 
over het plan voor windenergie op 
Voorst. De avond, georganiseerd door 
de gemeente Zwolle, was bedoeld 
om inwoners van Zwolle kennis te 
laten maken met de plannen van 
Scania, Hogeschool Windesheim en 
Blauwvinger Energie om tezamen drie 
windmolens te plaatsen. 
De gemeente gaf uitleg over de 
verkenning, die ze naar aanleiding 
van dit voorgenomen plan uitvoert op 
bedrijventerrein Voorst. De wethouders 
Anker en van As waren ook aanwezig 
om aan te geven hoe serieus Zwolle dit 
initiatief vindt.
De drie initiatiefnemers waren ieder met 
een voorlichtingsstand aanwezig en 
benadrukten dat deze stap belangrijk is 
om de toekomstige energiebehoefte van 
onze stad en daarmee onze kinderen en 
nakomende generaties in eigen hand 
te nemen. Maar ook dat het nog maar 
een plan is, dat er nog niets besloten is 
en dat de mening van alle Zwollenaren 
serieus genomen wordt.

Veel vragen gingen over de te 
verwachten geluidsoverlast en de 
visuele aspecten van windmolens 
op bedrijventerrein Voorst. Maar ook 
de locatiekeuze (kan het niet ergens 
anders?), de economische haalbaarheid 
(minder windopbrengst door hoge 
gebouwen) en de zin van windenergie 

in het algemeen waren onderwerpen 
die vaak terug kwamen. 
Bijzonder om te constateren was dat er 
ook vele Zwollenaren geïnteresseerd 
waren in participatie (mocht alles 
doorgaan) in de windturbine van 
Blauwvinger Energie. Niet alleen voor 
zichzelf maar ook voor hun buurtgenoten. 
Naast de 22 aanmeldingen voor 
participatie al via de website 
www.windenergieinzwolle.nl/doe-mee/ 
binnenkwamen, tekenden die avond 
nog eens 15 bezoekers aan de infomarkt 
zich in voor participatie in de windmolen.

De gemeente Zwolle trekt vier maanden 
uit om allerlei verdere informatie te 
verkrijgen en om in gesprek te gaan met 
inwoners van de aanliggende wijken. 
Daarvoor wordt een klankbordgroep 
geformeerd, waarna de gemeente 
zal besluiten of een aanvraag voor 
windmolens zin heeft.
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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 56.

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



Stins Oktober 2016 15

In aansluiting op de officiële 
opening van de Daltonschool en 
de onthulling van het nieuwe logo 
heeft de activiteitencommissie van 
de Ridderspoor in Westenholte 
een sponsorloop georganiseerd. 
De sponsorloop vond plaats in het 
Stinspark, naast de school. De 
sponsorloop werd sportief ingeluid met 
een warming up onder leiding van Loïs 
Hofsink van Beweegsaam. De kinderen 
hebben hard en veel gerend en 
gelopen, want de opbrengst is bestemd 
voor 2 goede doelen. De helft van de 
opbrengst is bestemd voor nieuwe 
sport- en spelmaterialen op school 
en de andere helft komt ten goede 
aan het Autismehuis in Westenholte. 

Hiermee helpen de kinderen van De 
Ridderspoor met het sparen voor fietsen 
en een tandem voor de kinderen in het 
Autismehuis.

Voorafgaand aan de sponsorloop 
hebben de medewerkers van het 
Autismehuis voorlichting gegeven op 
school over de werkzaamheden en de 
doelgroep van het huis.
Het Autismehuis biedt dag- / 
weekendopvang aan kinderen die niet 
in de reguliere opvang  kunnen worden 
opgevangen of begeleid. Het biedt een 
plek waar kinderen met een autisme 
spectrum stoornis (ASS) zichzelf 
kunnen zijn en waar ook wordt gewerkt 
aan de ontwikkeling van de kinderen.

Ridderspoor loopt voor Autismehuis
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YOGA
In het Anker
Op donderdagavond 
19.45 uur - 20.45 uur 
21.00 uur - 22.00 uur

Instromen mogelijk
in beide groepen

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

Info (038) 420 16 57
info@yogasalomonszwolle.nl
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Gevonden in het Stinspark een 
kinderstep kleur roze en paars.
Af te halen bij Steenboerweg 39

Dank alvast en groet,

Ger Fleuren

Nieuws van de Stinskerk

Zondag 16 oktober 
om 09.30 uur 
StinsContaKtdienst met 

als thema “Kijk vooruit, kijk omhoog”
Anneke Cluistra zal deze zangdienst 
leiden. De muziek wordt verzorgd door 
een gelegenheidscombo met zangers 
en muzikanten uit ’s-Heerenbroek en 
Mastenbroek. Iedereen is van harte 
welkom.
 
Aan tafel in de herfstvakantie met de 
Vakantie Bijbel Club
Woensdag 19 oktober mogen alle 
kinderen uit groep 1 t/m 8 ‘Aan tafel’ 
in de Stinskerk! Er is weer van alles 
te doen die ochtend: 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 10.00 uur start het programma. Om 
12.00 uur gaan we weer voldaan naar 
huis.
We zoeken nog  bedienend personeel 
(12+, interkerkelijk), bijvoorbeeld bij het 
knutselen van de kinderen.
Meer informatie bestel je bij 
vbkwestenholte@gmail.com of 038-
2000143 (Lucie van ‘t Slot).

Zondag 23 oktober om 19.00 uur 
JeugdContaKtdienst

Fred Noordstar is dan de voorganger 
en Henk Kamphof zal met zijn band de 
dienst muzikaal begeleiden.

Zondag 6 november  om 10.00 uur 
wordt er weer de zendingsdienst 
georganiseerd door de ZWO-
commissie. Voorganger is ds. De 
Goeijen en het thema is: Ik ga…..op weg 
naar de ander. Aan de zendingsdienst 
werkt mee het mannenensemble “Into 
my heart”. In deze dienst kunnen ook 
weer schoenendozen voor Actie4kids 
worden ingeleverd. Van harte welkom!
Namens de ZWO-commissie: Kees 
Lips, tel: 038-4538561.
 
De diensten op zondagochtend in de 
Stinskerk beginnen op16 en 23 oktober 
om 09.30 uur en vanaf 30 oktober is 
de aanvang van alle diensten i.v.m. de 
wintertijd weer om 10.00 uur.
 
De avondontmoetingsdiensten in het 
Grand Café in Westenhage zijn op: 16 en 
30 oktober en 6 en 13 november. 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.nl

Stinsje
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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

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
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Donateursactie
In oktober worden de 
donateursgelden voor 

Excelsior weer geïnd. Een groot aantal 
van de donateurs laat de donatie 
middels een automatische incasso ten 
goede komen aan Excelsior. Onder de 
donateurs die nu nog contant betalen 
en overstappen op een automatische 
incasso worden twee vrijkaarten verloot 
voor het HRFSTWND-concert van 
Excelsior Westenholte en CMH Hattem 
dat op 4 november wordt georganiseerd 
in theater De Spiegel in Zwolle. 

HRFSTWND in theater De Spiegel in 
Zwolle
Een prachtige zaal. Op het podium je 
buurman uit de straat die bugel speelt. 
Daar tegenover de saxofonist die je ook 
bekend voor komt. Op de achterste rij een 
indrukwekkende batterij slagwerk die 
met veel enthousiasme wordt bespeeld. 
Een bevlogen dirigent ervoor. Dat is 
HRFSTWND: Verrassende concerten 
door amateurs en professionals. 
Topconcerten door blaasorkesten in de 
mooiste muziekzalen en theaters van 
Oost-Nederland. Vrijdag 4 november 
laten Excelsior Westenholte o.l.v. 
Marten van der Wal en CMH Hattem 
o.l.v. Carlo Balemans in het kader van 
HRFSTWND horen hoe eigentijds 
fanfaremuziek kan zijn. Geniet van 
de verrassend symfonische klanken 
en de muzikale een-tweetjes met 
topsolisten. Een belevenis en een 
feestje! Kaarten voor dit unieke concert, 
op vrijdag 4 november om 20.00 uur 
in De Spiegel in Zwolle, zijn voor een 

gereduceerde prijs verkrijgbaar via de 
website van Excelsior (www.excelsior-
westenholte.nl/kaarten). Excelsior heeft 
de hand weten te leggen op de mooiste 
zitplaatsen in de zaal en op het eerste 
balkon. De kaarten worden aangeboden 
voor € 17,50 p.p. en voor donateurs van 
Excelsior voor € 16,-- per persoon.

Kerstconcert XXL
Als ons verhaal begint, is Jacob Marley – 
jarenlang de compagnon van Ebenezer 
Scrooge – al zeven jaar dood. Scrooge 
is zijn enige vriend kwijt, maar ondanks 
dat heeft hij geen enkele traan gelaten 
om zijn dood. Nu, zeven jaar later op 
kerstavond, is Scrooge net als altijd 
druk aan het werk op zijn kantoor! Het is 
koud en guur buiten en hoewel het nog 
maar net drie uur is, is het zo donker als 
de nacht...
Het Kerstconcert XXL, een kerstconcert 
VAN & VOOR Westenholte, wordt op 
vrijdag 16 december 2016 gehouden 
in MFC Het Anker in Westenholte. 
Initiator Excelsior heeft zich als doel 
gesteld alle culturele activiteiten binnen 
Westenholte samen te brengen in dit 
unieke Kerstconcert. Zang en muziek is 
inmiddels goed vertegenwoordigd. Er is 
nog wel plaats voor enkele toneelspelers 
in het bekende Scrooge-verhaal. Lijkt 
het u wat, dan kunt u zich melden via 
kerstconcert@excelsior-westenholte.
nl.En wilt u gewoon genieten van het 
Kerstconcert XXL, een kerstconcert 
VAN & VOOR Westenholte, noteert u 
dan de datum. Vrijdag 16 december 
2016!

Nieuws van Excelsior
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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

Buren helpen mee met onderhoud 
Jeu-de-Boules-baan
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Burenhulp

Al maanden ergerde ik me 
aan het vele onkruid dat 
op de jeu-de-boule-baan 

aan de Steenboerweg aan het groeien 
was. Ik zag iedere woensdag een groep 
ouderen tussen het opschietende groen 
een bruikbaar plekje zoeken om de 
bal te laten rollen. Het speelveld werd 
steeds kleiner maar ze speelden dapper 
door. Ik sprak in juni Ben Seuters aan, 
de ‘voorzitter’ van de groep spelers.
“Wij kunnen het zelf niet meer bijhouden. 
De meesten van ons zijn al flink op 
leeftijd, ikzelf ben al 82. In het verleden 
plukten we zelf het meeste onkruid weg 
en haalden een paar 
aardige gemeentewerkers af en toe 
eens flink de bezem erdoor, maar 
eigenlijk mochten ze dat niet. We 
hebben gedacht aan sponsoren, maar 
waar halen we die zo gauw vandaan? 
Maar na de vakantie moet er echt 
iets gebeuren, anders is het hele veld 
onbruikbaar.”
Zweeder is ook niet meer een van de 
jongsten, maar ik dacht er toch echt aan 
om met een schoffel het ergste weg 
te halen. Ben raadde me dat af: “Dan 
maak je ook de hele grindlaag 
los en dan speelt het niet goed meer. En 
met gif werken willen we ook niet.”
Het werd vakantietijd, ook Zweeder 
kwam niet dagelijks meer in de buurt 
van de baan.
En opeens, begin september, was de 
hele baan schoon! Wat was er 
gebeurd? Had de gemeente opeens 
een pot goud gevonden? Waren er 
sponsoren aan de gang geweest? Een 
hovenier misschien? Nee, het blijkt dat 

enkele omwonenden de handen ineen 
hebben geslagen. Via facebook en 
whatsapp  vonden ze elkaar en spraken 
af om te helpen. Als vriendengroep 
(Irene Piet Benny 
Peggy Freddy Art Willem Jaap Conny). 
Er waren nog meer mensen die graag 
wilden helpen maar die hadden 
avonddienst !
In een aantal avonden vrije tijd hebben 
ze alle onkruid en rommel handmatig 
weggehaald. En ze spraken af om zelf 
nu ook eens te gaan spelen op de baan. 
Goeie kans dat ze dus ook  blijven 
zorgen voor een onkruidvrij speelveld. 
Beetje eigenbelang helpt. Ze denken nu 
ook na over een nieuwe toplaag. Maar 
ja, dat kost al gauw driehonderd euro!
Ben Seuters en zijn clubje glunderen: 
“Fantastisch, dit hadden we nooit 
verwacht! Wat zijn we hier blij mee! 
Misschien kunnen we samen met die 
jonkies wel een competitie starten.” 
Ik zag ze zelfs afgelopen winter nog wel 
eens spelen, die groep senioren. Dan 
wel in de middag, want ‘s avonds is het 
dan te vroeg donker. Ben moedigde me 
toen al aan om ook te 
komen. Wie weet. Uiteindelijk is het een 
sport die je ook op hogere leeftijd nog 
goed kunt doen. Jammer dat de baan 
wat ver van Westenhage af ligt. Want het 
is zo gezellig op de woensdagmiddag, 
daar aan de Steenboerweg.

Een uitspraak van die schoonmaakgroep 
trof me: “Dit hebben we met liefde 
gedaan voor onze wijk. En dat er veel 
speelplezier plaats mag vinden!”

Zweeder
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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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oktober
do 13 14.30 bingo senioren Het Anker
zo 16 09.30 stinsContaktdienst "kijk vooruit, kijk 

omhoog"
Stinskerk

ma 17 20.00 klaverjassen Het Anker
wo 19 09.45 vakantie bijbelclub "aan tafel" Stinskerk
do 20 14.00 skeelertocht ijsvereniging Tijmpad-

Steenbweg
vr 21 20.30 bingo De Weide Steen
zo 23 19.00 jeugdContaKtdienst Stinskerk
do 27 14.30 bingo senioren Het Anker
ma 31 20.00 klaverjassen Het Anker
november
vr 4 oud papier
vr 4 speelgoedbeurs (inleveren) Het Anker
vr 4 herfstwnd-concertreeks excelsior en 

cmh hattem
De Spiegel

za 5 speelgoedbeurs Het Anker
zo 6 10.00 zendingsdienst zwo-commissie Stinskerk
do 10 14.30 bingo senioren Het Anker
vr 11 18.30 sint-maartenoptocht Petuniaplein
ma 14 20.00 klaverjassen Het Anker
vr 18 20.30 bingo De Weide Steen
do 24 14.30 sinterklaasbingo senioren Het Anker
vr 25 19.30 grote bingo Het Anker

deadline advertenties deadline kopij verschijning

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 mw. C. Weke 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 M. Versteegh 06 48 51 35 60
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 dhr M. Hoekman 06 31 20 27 88
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!


