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College op 
bezoek

Het voltallige college van burgemeester 
en wethouders is tijdens de 
‘Tweedaagse van de Verbinding’ op 
donderdag 27 en vrijdag 28 oktober 
2016 de stad in gegaan. Zij legden 
(gesplitst of voltallig) 17 bezoeken af. 
Hiermee werd het college geïnformeerd 
over het reilen en zeilen in de stad bij 
en door ondernemers, instellingen, 
verenigingen en scholen.
Op vrijdagochtend 28 oktober waren 
wijkwethouder Ed Anker, wethouder 
Nelleke Vedelaar (portefeuillehouder 
Sociaal Domein) wethouder Rene de 
Heer en gemeentesecretaris Ingrid 
Geveke te gast bij ons StinsKracht-
loket. Ze kwamen niet alleen ons 
initiatief bekijken, maar gingen ook aan 
de slag! Onder het genot van een kopje 
koffie en wat lekkers van De Verwennerij 
spraken de collegeleden met aanwezige 
(buren)hulp-aanbieders en -vragers,  en 
keken ze mee op ons online dorpsplein 
S t i n s K r a c h t . n l . 
wethouder Ed 
Anker (die ook een 
profiel heeft op ons 
platform) schreef 
hierop: Vandaag met 
mijn collega’s op De 
bezoek bij Stinskracht. 
Wat zijn jullie goed 
bezig! Complimenten! 
Ook hielpen de 
collegeleden aan 
het loket, samen 
met loket-vrijwilligers 
van StinsKracht en 

professionals van het Sociaal Wijkteam 
Zwolle West bij het verbinden van 
burenhulpvraag en -aanbod. 
De koffie-ochtend ter gelegenheid van 
het bezoek was gezellig en leverde 
leuke ontmoetingen op; wat ons betreft 
zeker voor herhaling vatbaar!

StinsKracht op de Kerstmarkt
Ook dit jaar zullen we met de StinsKracht-
buurtverbinders van de partij zijn op 
de Kerstmarkt van Westenholte (14 
december a.s.) We zien u graag bij 
onze kraam en vertellen u daar, onder 
het genot van een kopje koffie/thee/
chocomel meer over ons burenhulp-
initiatief, ons online dorpsplein en 
onze droom voor Westenholte. Voor 
onze vrijwilligers hebben wij een leuke 
kerstattentie; u ontvangt hiervoor nog 
een persoonlijke uitnodiging!
Graag tot ziens op de Kerstmarkt en/of 
bij ons loket!
Hartelijke groet,

StinsKracht Buurtverbinders

Zoals u gehoord en 
gelezen hebt, ontwikkelen de gemeente 
en enkele anderen plannen voor de 
realisatie van windmolens op het 
Scania-terrein. De plannen zijn nog 
vers, en er is nog (lang) geen sprake van 
besluitvorming door de gemeente. Ook 
WVF is benaderd over deze plannen, 
zowel door de initiatiefnemers als door 
bewoners uit onze mooie wijk. De zorgen 
die zijn geuit zijn voorstelbaar, zoals 
ook de positieve geluiden (ontwikkeling 
schone energie) aandacht verdienen.
Om de vinger goed aan de pols te 
kunnen houden, nemen we deel aan de 
klankbordgroep die wordt opgericht. Ook 
houden we nauw contact met andere 
nauw betrokken wijkverenigingen (met 
name Spoolde). Daarbij ligt de focus 

op helder krijgen wat de voor- en 
nadelen zijn. Tot nu toe is dat – voor 
wat betreft het plan dat voorligt – niet in 
beeld gebracht. Pas als meer duidelijk 
is over wat de precieze plannen zijn 
en wat de gevolgen (kunnen) zijn, 
kunnen we als wijkvereniging een nader 
standpunt bepalen. Uiteraard heeft 
niet de wijkvereniging maar de politiek 
hierin de belangrijkste rol. Gemeente 
en gemeenteraad beslissen over 
onderwerpen als deze.
We zullen u weer informeren zodra 
er nieuws is uit (met name) de 
klankbordgroep. 

 Luut Kroes, voorzitter

Stinskracht nieuws Van de voorzitter: Windmolens

Huur een tuin!

Aan de rand van 
Westenholte, in de 
luwte van de Zalkerdijk, 
ligt het prachtige 
volkstuinencomplex van 
Wijkvereniging WVF. 

Ongeveer honderd tuinliefhebbers 
verbouwen er verse groenten, prachtige 
bloemen en overheerlijk fruit. 
Er zijn vanaf komend jaar nog enkele 
tuinen beschikbaar. Ook iets voor u, 
om zelf groenten, fruit en bloemen te 
telen?  Daarbij kunt u gebruik maken 
van de waterpompen, de kruiwagens en 
de gemeenschappelijke schuilruimte. U 
kunt zelfs uw tuin laten ploegen tegen 
een geringe vergoeding. Verder zijn er 
speelmogelijkheden voor kinderen, een 

houtwal met struiken voor vogels, een 
paddenpoel en een vlindertuin, voor 
allerlei b(l)oeiende tuinideeën. Er zijn 
tuinen van 100 en 150 m2. Voor € 35,- 
per jaar huurt u al honderd vierkante 
meter.

Weinig tuinervaring? 
Geen probleem! Andere tuinders helpen 
u graag op weg. Kom gewoon eens 
kijken of mail voor meer informatie naar 
Astrid van der Maar (avdmaar@ziggo.
nl ). 

Onze website vindt u op 
www.volkstuinenzalkerdijk.nl 
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Kerstmarkt Westenholte: Met 
winkelieractie!
U komt toch ook naar de gezellige 
kerstmarkt en de extra koopavond, die 
op woensdag 14 december van 15.00 
tot 20.00 uur gehouden wordt op het 
Petuniaplein? 
Bij de verschillende marktkramen 
met kerstartikelen, zoals kerstbakjes, 
kerstcadeaus, allerlei lekkernijen en nog 
veel meer, kunt u heerlijk rondstruinen. 
Er is voor jong en oud wat te beleven. 
De ‘Westbroek Bloazers’ roepen u om 
15.00 uur, met hun midwinterhoorn op, 

om te komen. De winkeliersvereniging 
houdt van 1 t/m 13 december een 
winkelieractie. Lever de, bij de winkeliers 
gekregen kaartjes in, voorzien van 
naam, adres en telefoonnummer, in 
de daarvoor bestemde bus. Deze 
staan bij de verschillende winkeliers. 
Op de kerstmarkt zal de Kerstman om 
19.00 uur de actie afsluiten met een 
verloting. Er zijn weer prachtige prijzen 
te winnen. Misschien bent u wel een 
van de gelukkigen! Wij hopen u op 14 
december te ontmoeten! Tot dan!

Werkgroep Kerstmarkt

Kerstmarkt

Wat een goed nieuws, 
we krijgen aanmeldingen 
van nieuwe vrijwilligers, 
hartstikke fijn! De eersten 

zijn gestart, en het bevalt hen en ons 
goed. Hierdoor kunnen we weer nieuwe 
projecten starten. Zo is er nieuw leven 
in de mannenklusgroep ingeblazen. 
Stallen/hokken worden opgeknapt, en 
er komt nieuw speelmateriaal voor de 
dieren. Onze klusmannen zijn onder 
aanvoering van Caro enthousiast 
begonnen om in de stal verbeteringen 
aan te brengen. Arjan, Alex en onze 
nieuwe klus man Gerben hebben 
een mooi kippenverblijf neergezet. 
Kom eens langs, want dan ziet u dat 
de kippen in hun eigen hok kunnen 
overnachten. De varkens krijgen een 
echte modderpoel en ze hebben een 
bal gekregen om mee te oefenen. Het 
eerste varkensvoetbaltoernooi staat al 
gepland. 
Stins, de kat, gaat graag op bezoek 
in de scholen, maar afgelopen weken 
was het andersom. De kleuters van 
de Morgenster zijn langs geweest 
en hadden allemaal lekkere dingen 
meegenomen. Sommigen vonden 
het wel spannend, vooral de ganzen 
waren een beetje eng maar ze hebben 
zich voorbeeldig gedragen.
Vanuit De Vlieger komt een aantal 
kinderen uit groep 7 en 8 vier weken 
lang elke vrijdagmiddag meehelpen 
met voeren, schoonmaken van hokken, 
vegen en natuurlijk de dieren aaien en 
verzorgen. Dit op projectbasis. Wij zijn 
er blij mee.
De openingstijden zijn aangepast. 

We hopen dat de kinderen in de buurt 
dan sneller eens langskomen en ons 
kunnen helpen.

Woensdag: 14:00 tot 16:00 uur
Zaterdag: 10:00 tot 12:00 uur
Zondag: 14:00 tot 16:00 uur

We zien jullie graag, dus tot ziens.

Hartelijke groet van de werkgroep 
Stinsweide (en Stins de kat :-))

Stinsweide Intocht Sinterklaas in Westenholte

Gelukkig komt ook dit 
jaar Sinterklaas weer in Westenholte 
op bezoek en wel op zaterdag 26 
november. Hij wordt om ongeveer 13:30 
verwacht bij de Weidesteenlaan, waar 
hij aan zijn rondrit begint.
Er zal een tussenstop zijn op het 
Petuniaplein. Hierna zal de tocht verder 
gaan naar het Anker. Hier worden de 
winnaars van de kleurplatenwedstrijd 
van de winkeliersvereniging door 
Sinterklaas persoonlijk beloond!!
Sinterklaas wordt om ± 14.30 uur 
verwacht bij het Anker, waar het één 
groot feest wordt. Toegang is gratis!

Dus schrijf in je agenda! Op 26 november 
om 13.30 uur komt Sinterklaas aan 
in Westenholte met aansluitend een 
Sinterklaasfeest in het Anker.  

Hou voor meer informatie over de 

Sinterklaas intocht goed de posters 
die op verschillende plekken in de wijk 
zullen hangen in de gaten. 

Graag tot ziens bij onze activiteiten!

Werkgroep kinderactiviteiten 
Wijkvereniging WVF

“junior’ vrijwilliger Bas helpt goed mee! 
(foto: Facebook.com/Stinsweide)
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ijsvereniging WVF Avanti

Skeelertocht
Op donderdag 20 oktober is weer de 
jaarlijkse skeelertocht gehouden, voor 
de 27e keer. Ondanks dat de dag begon 
met een aantal regenbuien en deze 
buien tijdens het opbouwen van de 
startlocatie en de bewegwijzering van 
het parcours nog even doorgingen, was 
het tijdens de skeelertocht droog.

Het startschot werd gegeven door 
Bianca op de Weegh, de wijkbeheerder 
van Westenholte. Op deze manier werd 
ook op een ludieke manier het nieuwe 
fietspad, geopend. Het is gebleken dat 
de betonplaten een prima ondergrond 
zijn voor de skeelerende jeugd. 
We hebben gemerkt dat er in de 
herfstvakantie steeds meer activiteiten 
georganiseerd worden, waardoor 
de animo voor de skeelertocht wat 
terugloopt. Ondanks dat hebben er toch 
nog een kleine 70 kinderen meegedaan.

Kaartverkoop en jaarvergadering
Misschien is er al iemand bij u aan 
de deur geweest en heeft u het al 
gemerkt, maar vanaf begin november 
gaan wij weer langs de deuren bij 
de leden in Westenholte om een 

lidmaatschapskaart voor het komende 
seizoen 2016/2017 te verkopen. 
Net zoals vorig jaar bieden wij 
ledenkaarten en kinderkaarten. 
Wanneer u een kinderkaart wilt 
afnemen, zit daar de aanschaf van 
twee ledenkaarten aan vast. Voor een 
gezin met twee of meer kinderen wordt 
maximaal twee ledenkaarten en twee 
kinderkaarten in rekening gebracht.
Tijdens de laatste jaarvergadering van 
27 november 2015 is de contributie voor 
het seizoen 2016/2017 vastgesteld op € 
5,= voor een ledenkaart en €1,= voor 
een kinderkaart. Dus maximaal 
€ 12,= per gezin.

Op woensdag 23 november zullen wij 
van 19.00-20.00 uur in het cultuurhuis 
in Stadshagen aanwezig zijn voor de 
verkoop aan de leden in Stadshagen. 
Daarnaast is op vrijdag 25 november, 
voorafgaand aan onze jaarvergadering, 
de mogelijkheid om tussen 19.00 en 
20.00 uur in het clubhuis aan de Meester 
Koolenweg 10 ledenkaarten aan te 
schaffen. Mocht u ons aan de deur 
gemist hebben, bent u in de gelegenheid 
om dan alsnog ledenkaarten aan te 
schaffen.

Zoals hiervoor genoemd wordt op 
vrijdag 25 november vanaf 20.00 uur de 
jaarvergadering voor de leden van de 
IJsvereniging WVF gehouden. U bent 
van harte welkom.
Na vrijdag 18 november zal de agenda 
van de jaarvergadering op onze website 
te vinden zijn en worden opgehangen in 
het publicatiebord aan het Petuniaplein.

Yoga en floorfit 55+ 
zoeken leden!
Op maandagavond 

om 18.00 uur wordt in zaal 4 in Het 
Anker yoga gegeven. De les is een 
mix van hatha yoga en yin yoga. De 
les is een afwisseling van inspanning 
en ontspanning om lichaam en geest 
in balans te brengen. De les bestaat uit 
diverse houdingen, die met aandacht en 
geduld worden uitgevoerd. De les wordt 
afgesloten met een totale ontspanning. 
Yoga vermindert stress en in het 
algemeen wordt het lichaam soepeler. 
Yoga is prestatieloos en voor iedereen 
toegankelijk. 
Op woensdagavond om 19.00 uur 

wordt in zaal 1 in Het Anker floorfit 
55+ gegeven. De naam zegt het al: 
de les richt zich op dames van 55 jaar 
en ouder. De les is op muziek en start 
met een warming up. Daarna volgt een 
passenserie (choreografie) en diverse 
spierverstevigende oefeningen op de 
mat (zie foto), maar ook de dynabands 
en dumbells worden regelmatig gebruikt 
om oefeningen te verzwaren. Soms 
doen de dames voor de variatie een 
balspel of een circuitje. Beide groepen 
zijn op zoek naar leden! Het is mogelijk 
drie lessen vrijblijvend mee te doen 
alvorens lid te worden. Kijk voor meer 
informatie en het volledige lesaanbod: 
www.avantizwolle.nl

Tennis: Zomer- en wintersport
Tennis is de 2e sport van 
Nederland met ruim 600.000 
leden. In Zwolle zijn bijna 
4.000 inwoners lid van één 

van de 7 tennisclubs. In Westenholte 
zijn 200 tennissers actief bij tennisclub 
WVF. Zij kunnen het hele jaar gebruik 
maken van de 3 kunstgrasbanen, want 
tennis kun je het hele jaar beoefenen ook 
in de winter! En als er geen toernooien 
of competities zijn dan zijn er wel elke 
week tennislessen, zijn er tossmorgens 
en -avonden en organiseert de 
tennisclub regelmatig evenementen 

in het clubhuis aan het Stinspad. De 
agenda voor november en december 
van TC WVF. Meer informatie op onze 
actuele website www.tcwvf.nl

18 november: Tennisfeest jeugd met 
funtennis, spelavond en buffet.
25 november: Medewerkersavond voor 
alle vrijwilligers van de club.
11 december: Haltennis voor de WVF 
jeugd in Stadshagen.
22 december: Kerstklaverjassen voor 
leden en gasten.
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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

Kerstzangavond met Zang & 
Vriendschap.
Al heel lang verzorgt “Zang 

en Vriendschap” in Westenholte de 
Kerstsamenzang. Naast de samenzang 
laten we u, nu onder leiding van 
onze nieuwe dirigent, Dick Idema, 
genieten van (veel Nederlandstalige) 

kerstliederen. Aan 

de Kerstsamenzang werken dit jaar 
mee Dicky Wonnink, orgel en Adriaan 
Koops, piano. 

We hopen u te ontmoeten op 19 
december om 20 uur, in de Stinskerk 
aan de Westenholterweg. 

Zang & Vriendschap Westenholte

zang en vriendschap westenholte

Meer collectanten 
nodig voor nog hogere 

opbrengst collecte Nationaal MS Fonds

Marleen Postma en Erik Riemens 
coördineren dit jaar voor de vijfde keer de 
collecteweek van het Nationale Multiple 
Sclerose (MS) Fonds, die plaatsvindt 
van maandag 21 tot en met zaterdag 26 
november. Om één en ander nog beter 
te organiseren is met Marieke Veld een 
derde collectecoördinator actief.
Vorig jaar werd het geweldige bedrag 
van ruim 10.000 euro opgehaald. 
Daarmee vond Zwolle zich terug in de 
landelijke top drie van plaatsen met de 
hoogste opbrengst van de Nationaal MS 
Fonds collecte. Alle drie coördinatoren 
hopen dat dit jaar te overtreffen, maar 
daarvoor zijn nog wel meer collectanten 
nodig.

“Het collectegeld zal besteed worden 
aan onderzoek enerzijds en begeleiding, 
behandelmogelijkheden en training 
anderzijds. Goed om te weten is dat 

het Nationaal MS Fonds geen subsidies 
ontvangt van de overheid en volledig 
afhankelijk is van donaties, giften 
en sponsoren”, zo verduidelijken de 
coördinatoren tot slot.

Aanmelden
Met de komst van een derde coördinator, 
is de verdeling van de wijken wat 
gewijzigd. 
Wie zich aan wil melden als collectant, 
kan contact opnemen met Marleen 
Postma (Zwolle-Noord: Westenholte, 
Aa-landen, Holtenbroek en Stadshagen) 
telefoon: 06 36 14 46 41 m.postma71@
gmail.com Erik Riemens (Zwolle 
Centrum, Wipstrik, Assendorp en 
Zwolle-Zuid) telefoon: 06 53 81 36 55 
riemenserik@hotmail.com of Marieke 
Veld (Berkum, Diezerpoort, Spoolde, 
Veeralle en Spoolde)  telefoon: 06 48 
93 01 13 veldmarieke@planet.nl. 

Voor meer informatie en aanmelden via 
de website kan ook gekeken worden op 
www.mscollecte.nl.

Collectanten gezocht voor MS Fonds
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President West
Hallo allemaal, ik ben Albert Smit. Al 
jaaaaaaaren zeer goed bevriend met 
prinses Dance.
Ik kom uit Amstelveen, 20 jaar geleden 
in aanraking gekomen met carnaval 
in Zwolle en sindsdien elk jaar met 
minimaal 16 man zeer aanwezig voor 
een paar dagen. Ik woon samen met 
Monique en hebben samen 3 kinderen 
genaamd Bodi van 8, Lara van bijna 5 
en Liam van 3 jaar. Ik ben werkzaam 
bij de firma Wurth in regio Amsterdam.
Mijn hobby’s zijn voetbal, de derde helft, 
fitness en sorry dat ik het zeg de beste 
club van Nederland AJAX.
En verder gaan we er samen een toptijd 
van maken en kan ik alleen nog maar 
zeggen. Alaaf!

President Oost
Mijn naam is Theo Reinders, vader 
van Prinses Dance. Ik ben al 40 jaar 
getrouwd met Marja Schrijver. Ik ben 
nog werkzaam bij Van Wijhe verf, maar 
per 1 december ga ik met pensioen. 
Mijn dochter Bianca woont samen met 
Hans Kamping, nog niet zo lang geleden 
speler in het 1e van WVF. Wij hebben 
ook een zoon Danny, die getrouwd is 
met Natasja. Zij hebben 2 zoontjes, 
Kas(6) en Noud(3). Danny heeft 13 
seizoenen in het 1e van WVF gespeeld 
en sinds kort is Kas gestart bij de F’jes, 
natuurlijk ook bij WVF. Mijn hobby’s zijn 
natuurlijk mijn kleinkinderen, maar ook 
fietsen, lezen en films kijken, vooral 
007, daarnaast ben ik nog vrijwilliger bij 
WVF. 

Zaterdag 12 november 
werd het jaarlijks 
Prinsenbal van c.v. 
de Knienebelters in 
de kantine gehouden 

van WVF. Die avond werd er samen 
met velen op ludieke wijze afscheid 
genomen van Prinses Kristel en haar 
Presidenten.
Om elf voor elf kwam de nieuwe 
Hoogheid Prinses Dance haar Intrede 
doen.
Ook werden er die avond van het 
Prinsenbal nog enkele mensen in het 
zonnetje gezet voor het vele werk dat 
zij verzetten voor de gemeenschap 
in Westenholte, en wel de redactie 
van De Stins. Zij werden door de 
onderscheidingscommissie van c.v. 
de Knienebelters onderscheiden met 
het klaverblaadje als verdienste voor 
hun inzet voor het wijkblad De Stins, 
waar wij c.v.de Knienebelters en vele 
andere verenigingen uit Westenholte 
ook graag gebruik van maken.

Prinses Dance
Beste carnavalsvierders, 
Mijn naam is Bianca Reinders en ben 31 
jaar. Samenwoon ik met Hans Kamping 
in Assendorp. In februari wonen wij 
hier alweer 4 jaar. Ik ben werkzaam als 
assistent fysiotherapeut bij FysioPlus 
Zwolle. Ik ben voornamelijk bezig met 
het begeleiden van de revalidatie van 
patiënten met een nieuwe heup en 
knie. 
Ook train ik verschillende doelgroepen 
waaronder senioren en mensen 
met overgewicht.  Daarnaast ben 

ik groepslesinstructeur bij ProfitGym 
Stadshagen en in Zwolle Zuid, daar 
geef ik de groepslessen sh ’bam en 
Bodystep. Een super leuke combinatie, 
al zeg ik het zelf. Van kinds af aan 
is carnaval me al met de paplepel 
ingegoten. Begonnen als dansmarieke, 
dit heb ik 13 jaar lang met veel 
plezier gedaan. Daarna nog 2 jaar als 
senaatsdame. Dus toen de vraag kwam 
of ik hoogheid wilde worden van c.v. De 
Knienebelters hoefde ik niet lang na te 
denken. Wij hebben er onwijs veel zin 
in!! Graag wil ik afsluiten met onze leus. 
Met Prinses Dance en Presidenten 
Oost en West is carnaval op z’n best!! 
ALAAF!!

Nieuwe Hoogheid Knienebelters

Bonte Avond van 
Carnavalsvereniging 
“De Knienebelters” in 
Westenhage:

Vrijdag 25 november zal de 
Carnavalsvereniging “De Knienebelters“ 
uit Westenholte een spetterende ‘Bonte 
Avond “ verzorgen in Driezorg locatie 
Westenhage.

De avond begint om 19.30 uur, er zullen 
verschillende optredens plaatsvinden, 
o.a. Buutrede, zang, sketches en 
dansjes.
Entree is gratis dit is inclusief koffie/thee 
+ koek + hapjes .
Drankjes zijn voor eigen rekening.
Een ieder is welkom, het belooft weer 
een mooie avond te worden.

25 november Bonte Avond Westenhage

stinsje

Zaterdag 7 oktober heb ik bij WVF 
Tennis een fietssleutel gevonden. Er zit 
een rose/ paars zeepaardje aan en een 

geel met zwart geknoopt bandje aan. 
Betsy Bonhof
Westenholterweg 84

Opbrengst collecte Nierstichting

De collecte voor de Nierstichting 
heeft in Westenholte ruim 1.700 euro 
opgeleverd. Voor heel Zwolle was het 

iets meer dan 33.000 euro.
Alle collectanten en gevers bedankt!
Geertje de Graaf en Mirjam Hendriks
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Onlangs 
is de 

nieuwe kinderraad samengesteld. 
De kinderraad van Openbare 
Daltonschool De Ridderspoor bestaat 
uit Indy, Esmee, Shadi, Lianne, Mia, 
Marco en Melody. 
Esmee uit groep 8 vertelt: “Vanaf groep 
5 kun je in de kinderraad, de kinderen 
van groep 7 stromen het volgend 
jaar automatisch door. Er hangt een 
brievenbus in de hal, waar alle kinderen 
ideeën in kunnen doen die 
we gaan bespreken.”De 
kinderraad komt 6 keer 
per schooljaar bijeen 
om samen met de 
directrice te praten 
en mee te denken 
over de school. 
Immers kinderen 
hebben een veel 
beter beeld dan de 
grote mensen van 
wat de leuke dingen 
zijn, aldus Esmee. De 
sollicitaties waren pittig. Mia 
vertelt dat ze een brief ging schrijven 
en dat ze een heel goed gesprek had. 
Esmee en Indy hadden veel vragen 
bedacht en gingen samen met de 
directrice de gesprekken voeren. 
De eerste vergadering is inmiddels 
achter de rug. Esmee: “meestal ga je bij 
elkaar zitten in de ruimte van de leraren, 
dan krijgen we ranja en gaan we praten”. 
“Ja, en wij hebben de taken verdeeld,” 
vertelt Lianne. “Shadi en ik doen de 
ranja, Indy doet de brievenbus en maakt 
een verslagje en Esmee is de voorzitter.” 
In de vergadering is gesproken over de 

komst van de inspecteur. Een van de 
belangrijke taken van de kinderraad is 
dat ze ook met de inspecteur in gesprek 
gaan. Best een beetje spannend, vindt 
Mia. 
Onlangs is De Ridderspoor 
Daltonschool geworden. Dit was ook 
een officieel moment voor de leden 
van de kinderraad, want zij mochten 
het nieuwe logo onthullen. De kinderen 
vinden dat de kinderraad wel heel goed 
bij Dalton past. Marco legt uit: “Je wordt 

er heel zelfstandig van en zo 
komt je intelligentie wat 

meer naar boven.”
Op de vraag wat er 

nu zo leuk is aan 
de Ridderspoor 
antwoorden ze 
e e n s g e z i n d : 
“de school en 
de klassen zijn 

gezellig en vrolijk 
ingericht, vaak naar 

een thema. De juffen 
en meesters zijn lief, we 

hebben leuke werkmethodes 
en er worden veel activiteiten 
georganiseerd.” Deze kinderen zijn 
echte ambassadeurs voor de school, 
zoals ze naar elkaar luisteren en elkaar 
aanvullen. 
Op deze manier doen ze een 
mooie ervaring op met vergaderen, 
samenwerken, opkomen voor hun 
rechten/belangen, filteren wat belangrijk 
is en wat niet, verantwoordelijkheid 
dragen. En dit sluit natuurlijk perfect aan 
op de Daltonpeilers zelfstandigheid, 
samenwerken en vrijheid in 
gebondenheid.

Kinderraad de ridderspoor

Groeien bij WVF
Kinderen groeien bij Doomijn. 

En wij groeien met ze mee. Zoals zij uit 
hun kleding groeien zo groeien wij uit 
ons jasje en waren toe aan verandering.
Wij van de BSO Papaverweg vinden het 
belangrijk dat de kinderen zich op hun 
plek voelen bij ons. Dat ze zichzelf durven 
zijn en met vallen en opstaan kunnen 
groeien. Samen met de kinderen zijn 
wij gaan brainstormen. Natuurlijk wilden 
we erg graag in Westenholte blijven 
en vonden WVF bereid om gebruik te 
mogen maken van de bestuurskamer 
van de Voetbalvereniging. Dit bleef nog 
even geheim voor de kinderen want 
er moet voor zoiets natuurlijk het een 
en ander aangevraagd en geregeld 
worden.
We Mogen naar WVF.
Daar is volop ruimte om te ontdekken, 
te leren en te groeien. Naast de grote 
ruimte binnen is er buiten natuurlijk 

heel veel ruimte om met je eigen 
leeftijdsgenoten uitdagende, stoere 
en leuke activiteiten te ondernemen. 
Wij als begeleiding maar vooral de 
kinderen waren super enthousiast toen 
dit leuke nieuws bekend werd. Een 
aantal jongens en meiden zijn kind van 
de club en voelden zich meteen thuis 
en voor een aantal jongens en meiden 
is het nieuw en kon het avontuur van 
ontdekken gaan beginnen.
Inmiddels is 13 oktober het openingsfeest 
geweest. Dit feest is compleet door de 
kinderen georganiseerd en gerealiseerd. 
Wij zijn dan ook elke maandag, dinsdag 
en donderdag met veel plezier te vinden 
op sportpark De Weidesteen.
De aftrap is genomen en we gaan er 
samen met de kinderen een fantastische 
8+ BSO van maken.

Groetjes kinderen en begeleiding.
Doomijn Stinsweg. 

Groeien bij WVF
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College in de kerk
Zondag 20 november 
om 19.00 uur zal in de 

Stinskerk een StinsContaKtdienst 
worden gehouden in de vorm van 
een college. Hans Borst zal in deze 
dienst niet alleen spreken, maar ook 
nadrukkelijk het gesprek aangaan en 
ingaan op vragen. Een interactieve 
dienst dus. Het gesprek gaat over 
nieuwe vormen van spiritualiteit, een 
thema waar Hans Borst zich in verdiept 
heeft en waar veel verschillende vragen 
over kunnen bestaan. Denk aan yoga, 
mindfulness, Boeddhabeelden, enz. 
Iedereen heeft er een andere mening 
over, maar wat moet je er als christen 
mee? Uiteraard is er ook samenzang 
die op piano begeleid zal worden door 
Jaco Lips. Iedereen met vragen of een 
nieuwsgierigheid rond het thema is van 
harte welkom.

Zondag 11 december 10.00 uur 
JeugdContacKtdienst
In deze dienst zal de bekende ds. Hans 
van Ark uit Wapenveld voorgaan.

Kerstmarkt
Ook dit jaar is de Stinskerk open op 
woensdag 14 december tijdens de 
Kerstmarkt op het Petuniaplein. In de 
hal zijn zeer waarschijnlijk optredens 
van enkele koren en u kunt weer een 
beetje opwarmen onder het genot van 
een warme drank en wat lekkers in een 
gezellige kerstsfeer.

Kerstviering senioren Stinskerk, 
Westenholte
Dinsdag 20 december is in de Stinskerk 
de jaarlijkse kerstviering voor de senioren 
(72+) van de Stinskerkgemeente.
De middag duurt van 14.30 tot 17.00 
uur.
Vanaf 20 november liggen/hangen er 
in de Stinskerk en in Westenhage en 
Werkeren lijsten om u hiervoor op te 
geven. Dit kan tot uiterlijk 10 december. 
Indien u niet in de gelegenheid bent 
uw naam op één van deze lijsten in te 
vullen of het lukt u niet voor die dag zelf 
vervoer te regelen, dan kunt u contact 
opnemen met Gerrianne Kok, Akeleiweg 
7: tel: 422 09 99 (liefst overdag en niet 
tussen 17.00 en 20.00 uur) of  e-mail: 
8042cg7@hetnet.nl

De diensten op zondagochtend in de 
Stinskerk beginnen om 10.00 uur.

De avondontmoetingsdiensten in het 
Grand Café in Westenhage zijn op 27 
november en 4 en 11 december. 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 zie ook 
onze website: www.stinskerk.nl

Elke laatste vrijdag van de maand is 
er een zogeheten borreluurtje voor de 
mensen uit Westenhage en Ensemble. 
Maar de meeste inwoners van 
Westenholte weten niet dat 55+ uit de 
wijk ook meer dan welkom zijn .
Entree is er niet en we gaan altijd met 
een hapje rond. Altijd is er muziek 
aanwezig .

In december is er een echte uitsmijter 
met de bekende zangers Henk 
Klompenmaker en Mick Woebaran, 
bekend van de vele Zwolse bands waar 
ze in gespeeld hebben. Onder andere 
De Friendsband. Dit is op vrijdagmiddag 
30 december vanaf 15.00 uur. 
Dus iedereen van 55 jaar en ouder is 
uitgenodigd.

Nieuws van de StinskerkBorreluurtje Westenhage

De buurtkamer biedt dagbesteding 
aan senioren, met en zonder visuele 
beperking, een plezierige dag. 
Medewerkers maken samen met 
de deelnemers en vrijwilligers een 
programma dat dagelijks varieert. U kunt 
daarbij denken aan activiteiten zoals 
koken, spel- en bewegingsactiviteiten, 
een wandelingetje, denksport en zingen. 
Uitgangspunt bij de activiteiten zijn 
steeds de wensen van de deelnemers 
zelf. De Buurtkamer is speciaal ingericht 
en aangepast voor mensen met een 
visuele beperking. Regelmatig zoeken 
wij betrokken, enthousiaste vrijwilligers 
die zelfstandig een groepsactiviteit en/
of individuele activiteit kunnen leiden. 
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Carlien Achterkamp of 
Betty Mulder

Vrijwilligers gezocht Buurtkamer Plus 
Buurtkamer Plus is een voorziening 
voor zelfstandig wonende ouderen met 
geheugenproblemen. De Buurtkamer 
biedt ontmoeting en dagbesteding 
in een huiselijke en veilige sfeer. Er 
is een gestructureerd en gevarieerd 
programma met aandacht en begeleiding 

specifiek afgestemd op mensen met 
beginnende dementie. Op dit moment 
zoeken we per direct een vrijwillig 
begeleider voor de woensdaggroep.
Wij verwachten van onze vrijwilligers 
een gastvrije houding, respectvolle 
benadering, open staan voor nieuwe 
ideeën, een flexibele en geduldige 
instelling, interesse voor de doelgroep, 
zowel kunnen werken in teamverband, 
als het zelfstandig kunnen begeleiden 
van een activiteit en de wil tot het 
volgen van scholing aangaande 
geheugenproblematiek en beginnende 
dementie. Wij bieden leuk en zinvol 
werk, dat zeer gewaardeerd wordt door 
bezoekers en mantelzorgers. U werkt 
in een fijn team bestaande uit een 
beroepskracht en collega-vrijwilligers 
en u krijgt een adequate begeleiding en 
training zodat u uw werk met een goede 
basis kunt doen.
Voor meer informatie kunt contact 
opnemen met Carlien Achterkamp of 
Betty Mulder.
Tel: (038) 851 57 52. email: 
c.achterkamp@wijz.nu of b.mulder@
wijz.nu

Buurtkamer WIJZ zoekt vrijwilligers
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Van de Winkeliersvereniging

Om u even van het één en ander op de 
hoogte te houden, schrijf ik dit stukje. 
We hebben het afgelopen jaar niet stil 
gezeten en hebben samen al heel wat 
vergaderd. 

We hebben onze wijkagent Nick 
Schakelaar op bezoek gehad om samen 
wat dingen te bespreken over het 
Petuniaplein. We ervaren de afgelopen 
tijd nogal overlast van hangjongeren 
op en om het plein. Ze laten een grote 
hoeveelheid afval achter en zijn vaak 
luidruchtig aanwezig. Dat wekt nogal 
wat irritatie op onder alle winkeliers en 
het winkelend publiek. Wij ervaren dit 
probleem als erg vervelend. 
Ook zijn wij in gesprek geweest met de 
gemeente over ons plein. We hebben 
het met hen voornamelijk gehad over 
de veiligheid op en om het plein. We 
hebben er samen over nagedacht hoe 
we het plein misschien wat kunnen 
moderniseren. We wachten nu eerst 
nog op reactie van de gemeente.

Op zaterdag 26 november komt 
Sinterklaas met zijn pieten weer aan 
in Westenholte. Ze zullen ook dit jaar 
weer bij ons op het plein komen om de 
cadeautjes op te halen. De winkeliers 
verzorgen de kleurplaten, het strooigoed 
en de chocoladeletters. We hopen dat 
het weer een gezellig feest wordt!

En dan wacht op 14 december, van 
15.00 tot 20.00 uur, natuurlijk nog de 
kerstmarkt! 

Twee weken voorafgaand aan de 

kerstmarkt 
houden wij nog een 
winkeliersactie. Deze duurt van 2 8 
november t/m 13 december. Bij de 
deelnemende winkeliers ontvangt u in 
deze periode een actiekaartje. U kunt 
dit kaartje invullen en in de daarvoor 
bestemde bussen doen.

Op de kerstmarkt zal om 19.00 uur 
de prijsuitreiking plaatsvinden. Als 
hoofdprijs hebben wij dit jaar een mooie 
fiets! Verder zijn er nog vele andere 
mooie prijzen te winnen.

Wij als winkeliers hopen u te mogen 
begroeten in één van onze winkels op 
het Petuniaplein en aan de Voorsterweg.

Een hartelijke groet namens alle 
winkeliers,

 Gerdien Kanis

Bedrĳfsfotografie
Vastgoed
Interieur

360 Fotografie

Edo Koch | edo@buurmanfotografie.nl
Beltenweg 4 | 0628020936

@buurmanfotografie

Op een interactieve manier uw klanten 
online laten ‘binnenkijken’ bij uw bedrijf,

woning of project met een 360 virtuele tour? 
Neem dan contact op voor een 

introductieaanbod.

HIER HAD UW
ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN
Vraag naar de mogelijkheden

stins@wijkverenigingwvf.nl
Studio Jobpoint boeken

Boeken, boeken en nog eens 
boeken

Nu bij Studio Jobpoint 2de hands 
boeken.
Van kinderboeken tot aan 
kookboeken.

Van streekromans tot thrillers.
Voor ieder wat wils.
1 euro per stuk, 10 voor 5 euro.
Een deel van de opbrengst gaat 
naar de Dierenweide.
 
Kom binnen en kijk, de koffie 
staat klaar.

2de hands Boeken!

Tweedehands boeken voor € 1,00 per stuk 
waarvan € 0,25 naar de dierenweide gaat.

Kom binnen en kijk, 
wie weet staat er een mooie tussen!

Studio
Westenholterweg 50

8042 AJ  Zwolle
038 - 737 00 60

drukkerij@studiojobpoint.nl

Openingstijden: 
Maandag, dinsdag donderdag 

van 09.00 tot 16.00 uur
Woensdag 

van 09.00 tot 12.30 uur
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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

BeweegSamen - Samen is leuker dan 
alleen! 
Houdt u van fietsen, maar kan uw 
vaste fietsmaatje niet (meer) mee? 
Wilt u graag zwemmen, maar liever 
niet alleen? Of wilt u samen met een 
maatje naar een beweeggroep? Het 
lijkt allemaal heel gewoon, maar als het 
niet meer lukt zijn deze activiteiten zo 
bijzonder. Bij BeweegSamen kan een 
vrijwilliger, samen met u, die gewone 
dingen weer mogelijk maken. Niet één 
keer, maar gedurende een langere 
periode. Want samen bewegen is leuker 
dan alleen!
Voor wie?
BeweegSamen is speciaal voor mensen 
die door omstandigheden niet meer in 
staat zijn om een beweegactiviteiten te 
doen die hij of zij graag wil doen. Bent 
u bijvoorbeeld slechter ter been, door 
ziekte of een beperking of kent u geen 
mensen om de activiteiten samen mee 
te doen? Doe dan met ons mee!
Hoe werkt BeweegSamen?
De buurtsportcoach gaat met u in gesprek 
over uw wensen en mogelijkheden. 
Daarna gaan we op zoek naar een 

vrijwilliger die bij u past. Vervolgens 
wordt er een kennismakingsgesprek 
gepland met u en de vrijwilliger. Als er 
een goede klik is kunt u samen met uw 
beweegmaatje activiteiten ondernemen 
die u fijn vindt om te doen.
Wat kost het?
Deelname aan BeweegSamen is gratis. 
U betaalt uiteraard wel voor deelname 
aan beweegactiviteiten, waarvoor 
normaal gesproken ook betaald dient te 
worden.
Vrijwilligers
BeweegSamen gaat om één op 
één contact met iemand die – om 
uiteenlopende redenen – zijn of haar 
favoriete activiteiten niet meer kan 
doen. De match komt tot stand op basis 
van een verwachte persoonlijke klik en 
overeenkomst in interesse.
Aanmelden en kennismaken
Voor meer informatie en aanmelden als 
deelnemer of vrijwilliger kunt u contact 
opnemen met de buurtsportcoaches 
(Marloes Holterman of Linda Schwering) 
van Sportservice Zwolle. 
Tel. (038) 851 57 62 
Email l.schwering@wijz.nu / 
m.walgien@wijz.nu.

BeweegSamen: leuker dan alleen!

Collecte Fonds Verstandelijk Gehandicapten

In de laatste week van september 
2016 is gecollecteerd voor het Fonds 
Verstandelijk Gehandicapten.
De opbrengst bedroeg € 1.358,49. Van 
dit bedrag wordt 50% besteed aan lokale 
en regionale projecten.
Alle gevers en geefsters hartelijk 
bedankt. 

Collectanten: bedankt voor de geweldige 
inzet.

Namens Fonds Verstandelijk 
Gehandicapten, 

Ries Pierik, telefoon (038) 422 02 30.
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Een sportprogramma voor en door 
senioren in de buurt. 

Iedere donderdag van 10.00 – 12.00 
uur hebben senioren de kans om op 
Sportpark De Verbinding in Stadshagen 
te komen sporten. 
Binnen en buiten sporten staan centraal. 
Het sportprogramma is altijd onder 
professionele begeleiding en heeft voor 
iedereen een op maat gemaakt aanbod. 
Naast lekker bewegen is er uiteraard 
ook genoeg mogelijkheid om een kop 
koffie/ thee te drinken en bij te kletsen. 
Het programma van deze dag is geheel 
in samenspraak met senioren tot stand 
gekomen en voor iedereen toegankelijk. 

Iedereen kan mee doen
De activiteiten van de seniorensport 
zijn verschillende vormen van sporten 
en bewegen buiten en binnen. Enkele 
voorbeelden van sporten buiten zijn: 
‘walking voetbal, tennis en jeu de boules’ 
Binnen zijn er mogelijkheden voor diverse 
spellen en sporten, denk bijvoorbeeld 
aan verschillende denksporten, bridge, 
koersbal, kaartspelen, maar ook 
handwerken. De activiteiten worden 
altijd onder leiding van een professional 
gegeven met een op maat gemaakt 
aanbod. 

Ook ontmoeten is belangrijk op deze 
donderdag. De ochtend begint en eindigt 
met een kop koffie/ thee. 

Eén van de al deelnemende senioren, 

de heer Oosterling geeft aan: “ik kan 
wel zeggen hoe leuk het is, maar het is 
het beste om dat zelf uit te vinden en te 
ervaren.” Kortom kom in beweging en 
kom langs bij CKV Sparta op donderdag 
om 10.00 uur. 

Locatie
Het senioren sportaanbod is er iedere 
donderdag van 10.00 – 12.00 uur 
op sportpark De Verbinding, locatie 
CKV Sparta, Nijenhuislaan 2. In de 
wintermaanden is de sportlocatie TC 
’91, Oude Wetering 43. 

Deelname is € 3,50 per keer of een 
strippenkaart van 15 keer voor € 45,00. 
Deelname is inclusief koffie/thee. 

Voor meer informatie of deelname neem 
dan contact op met Arno de Swart/ 
Sharon de Witte van SportService Zwolle 
op telefoonnummer: (038) 423 66 86.

 Foto: Hans Smit.

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

Seniorensport in Stadshagen
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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

Kerstpakkettenactie Zwolle vraagt hulp 
aan Westenholtenaren

De Kerstpakkettenactie Zwolle maakt 
zich ook in 2016 sterk voor Zwolse 
sociale minima. Dit vrijwilligersproject 
zal in de decembermaand ook in 
Westenholte van zich laten horen. Lijkt 
het u leuk om samen met anderen 
zinvol én gezellig bezig te zijn? En om 
Zwollenaren te helpen die het minder 
hebben? Doe dan mee en geef 2 uur 
van uw tijd weg aan deze actie.

De Kerstpakkettenactie Zwolle maakt 
1.750 gezonde feestdozen. Deze zijn 
voor bijvoorbeeld de Voedselbank en 
de daklozenopvang. Wist u dat er vorig 
jaar 700 Zwolse vrijwilligers hebben 
meegedaan? Er zijn toen 35.340 
producten ingezameld en er is voor € 
9.613,29 aan giften gegeven. 

Westenholtenaren die tijd willen 
vrijmaken om te helpen, zijn hartelijk 
welkom. Het is leuk om dit met elkaar 

te doen als buren, vrienden of als 
straatbewoners samen. Via het online 
inschrijfformulier op www.kerstzwolle.nl 
kunt u zichzelf - of als groep - inschrijven 
voor een klus die maximaal 2 uur duurt.

Eén van de organisatoren van de actie, 
Jan de Beer, vertelt: “Onze kracht is dat 
we allemaal vrijwilligers zijn. Niemand 
ontvangt een vergoeding want elke cent 
wordt besteed aan het goede doel. Alle 
organisatoren hebben een drukke baan 
en we steken onze vrije tijd vrijwillig 
in dit project. Alleen doordat we zo 
effectief samenwerken als organisatie 
én als Zwollenaren onderling, kunnen 
we de actie op deze manier succesvol 
vormgeven. Ook werken we samen met 
hulporganisaties en de gemeente.”

Kijk voor meer informatie op www.
kerstzwolle.nl. Hierop vindt u 
aanbevelingen van onder anderen PEC 
Zwolle, René Froger en het college van 
b en w.

Kerstpakkettenactie

Winterfair Wilsum

Op vrijdag 9 december is er van 16.00 uur 
tot 20.00 uur de vierde Winterfair in het 
MFC ‘De Toekomst’ in Wilsum. U kunt u 
nu aanmelden om op deze gezellige fair 
uw leuke, creatieve of originele dingen te 
verkopen.
Tijdens de Winterfair is het MFC ‘De 
Toekomst’ omgetoverd in kerstsfeer. U 
kunt deze middag een tafel huren voor 
€ 10,00. Wilt u liever 2 tafels? Daarvoor 
betaalt u dit jaar maar € 15,00! 

Ook standhouders uit Westenholte en 
omstreken zijn van harte welkom!

Meedoen? Mail dan naar 
winterfairmfcwilsum@hotmail.com of bel 
naar (038) 879 52 84. Wij nemen dan 
snel contact met u op. Aanmelden kan 
tot en met 30 november. 

We hopen dat het minstens zo gezellig 
wordt als vorig jaar!
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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

Donateursactie
De donateursgelden voor 
Excelsior zijn weer geïnd. 

Hartelijk dank voor uw donatie aan 
Excelsior. Een aantal donateurs heeft ook 
dit jaar de donatie van contante betaling 
omgezet in een automatische incasso 
aan Excelsior. Onder de donateurs die 
overgestapt zijn op een automatische 
incasso zijn twee vrijkaarten verloot 
voor het HRFSTWND-concert van 
Excelsior Westenholte en CMH Hattem 
dat op 4 november plaatsvond in theater 
De Spiegel in Zwolle.

Speculaasactie
Op woensdagavond 2 november 
verkocht Excelsior in samenwerking 
met Gospelkoor ‘One Spirit’ huis aan 
huis, in Westenholte, Frankhuis en 
’s Heerenbroek, speculaasbrokken. 
Ook voor het afnemen van de 
speculaasbrokken wil Excelsior u van 
harte bedanken. Met deze extra bron van 
inkomsten zijn de windjacks, bedoeld 
voor buitenoptredens van A-orkest en 
Slagwerkgroep, bekostigd. Excelsior 
was tijdens de lampionnenoptocht voor 
het eerst te zien in de nieuwe outfit.
Soundtrip Zwolle
Door leerlingen van verschillende 
basisscholen en zes jeugdorkesten 
in Zwolle wordt op donderdag 24 
november van 19.00 – 20.00 uur een 
groots uitgevoerd concert gegeven in 
de Verrijzeniskerk, Bachlaan 150 in 
Zwolle. Het bijzondere project staat 
onder leiding van Carlo Balemans. Het 
B-orkest van Excelsior, aangevuld met 
leden van het A-orkest, speelt mee in 

het project. 

Sinterklaasintocht Westenholte
Blaaskapel en Slagwerkgroep 
zorgen er op zaterdag 26 november 
voor dat Sinterklaas en zijn pieten 
feestelijk worden binnengehaald in 
Westenholte. De intocht begint vanaf de 
Weidesteenlaan en eindigt in Het Anker 
met een fantastisch Sinterklaasfeest.

Kerstconcert XXL
Op vrijdag 16 december komt het 
bekende kerstverhaal van Charles 
Dickens ‘A Christmas Carol’ tot leven 
in Westenholte. Het verhaal over de 
oude en verbitterde vrek, Ebenezer 
Scrooge, die in de nacht voor Kerstmis 
een aantal dromen heeft en daardoor tot 
inkeer komt. Initiator Muziekvereniging 
Excelsior Westenholte brengt in 
samenwerking met spelers van 
toneelgroep “De Voorst”, Gospelkoor 
“One Spirit”, Mannenkoor “Into my 
Heart” en Dameskoor “HappyHartKoor” 
een kerstconcert rondom dit bekende 
kerstverhaal.
Cultureel Westenholte slaat voor dit 
bijzondere project de handen ineen 
en komt met een productie voor en 
door Westenholtenaren. Muziek, zang 
en toneel komen samen en laten het 
rijke culturele verenigingsleven in 
Westenholte zien. De toegangsprijs 
voor dit concert is € 5,--. Het concert 
start om 19.30 uur in MFC Het Anker.
Tickets zijn vanaf 16 november 
verkrijgbaar via leden van de 
deelnemende verenigingen of bij de 
servicebalie van Jumbo Westenholte.

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

Brandweerauto

Het is zaterdag 5 
november, half tien in de 
ochtend. Voor de deur 

van Het Anker staat een rij mensen, 
meest vrouwen, te wachten tot ze naar 
binnen mogen. Ze wachten voor de 
speelgoedbeurs! Ik zie een man van 
middelbare leeftijd tussen de groep 
in staan. Weinig kinderen, tja, als je 
een kado voor de sint zoekt moet je 
natuurlijk niet je kind meenemen. 
Achter de gesloten deuren zijn 
de vrijwilligers al uren bezig 
geweest met alles soort bij 
soort uit te stallen op de 
tafels. Nu nog een laatste 
instructie en de bezoekers 
mogen naar binnen.
Als de deuren 
openzwaaien loopt 
iedereen de grote zaal in 
en kijkt verwachtingsvol 
over de tafels: wat een 
keus. Spelletjes, poppen, 
puzzels, lego, steppen, 
garages, en dat allemaal is 
een goede staat, het meeste 
ingepakt in plastic zodat de 
losse onderdelen bij elkaar blijven. 
De tafel met Lego trekt direct een aantal 
bezoekers. Die zijn zeker vaker geweest. 
Ook de man loopt naar binnen en spiedt 
in het rond. Hij inspecteert de tafels, 
die met poppen en kleertjes loopt hij 
nonchalant voorbij:  duidelijk op zoek 
naar iets voor een jongen. Intussen lopen 
er al mensen rondom hem met armen vol 
speelgoed richting kassa. Velen hebben 
een grote plastic tas meegenomen om 
alles straks stiekum ongezien het huis in 

te kunnen smokkelen. De dames achter 
de kassa’s rekenen af. Ik ben verbaasd 
over de prijzen; bij Bart Smit koop je 
daar niet eens een gummetje voor !

Ik zoek de man en als ik hem weer vindt 
tussen al die mensen zie ik een grote 
vrolijke grijns: hij staat met een grote 
brandweerauto onder zijn armen en 
knikt naar me: gevonden!

“Voor mijn kleinzoon” vertrouwt hij 
me toe, terwijl hij het gevaarte 

nauwelijks onder zijn arm 
kan houden. “Ik wil hem 
verrassen met een mooi 
kado. Alleen wordt het een 
karwei om hem helemaal 
en creatief in te pakken. 
En zeker nu niet, dit past 
met geen mogelijkheid in 
mijn tas.” 
Hij laat een plastic tasje 
zien met C&A-opdruk. 

Daar had vast eerder 
een bloes ingezeten. 

Nog steeds met een 
gelukkige blik in zijn ogen 

rekent hij af en loopt met het 
enorme apparaat onder de armen 

naar buiten. Kleinzoon mag blij zijn 
met zo’n opa. En met zo’n mooie 
tweedehands brandweerauto.

Zweeder

OPM: Zweeder klampte direct de 
aanwezige wijkfotograaf aan die opa 
natuurlijk graag voor de Stins op de foto 
zette.
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november
vr 18 20.30 bingo De Weide Steen
do 24 14.30 sinterklaasbingo senioren Het Anker
do 24 1 9 . 0 0 -

20.00
soundtrip zwolle Verr i j zen iskerk 

Zwo
vr 25 19.30 grote bingo Het Anker
vr 25 19.30 bonte avond carn. ver. de knienebelters Westenhage
vr 25 20.00 jaarvergadering ijsvereniging wvf Clubhuis
za 26 sinterklaasintocht Weidesteenlaan
ma 28 20.00 klaverjassen Het Anker
december
vr 2 oud papier
do 8 14.30 bingo senioren Het Anker
ma 12 20.00 klaverjassen Het Anker
wo 14 1 5 . 0 0 -

20.00
kerstmarkt petuniaplein Petuniaplein

vr 16 20.30 kerstbingo De Weide Steen
vr 16 19.30 kerstconcert XXL Het Anker
ma 19 20.00 klaverjassen (kerstkaarten) Het Anker
do 22 14.30 kerstbingo senioren (laatste van dit 

jaar)
Het Anker

vr 30 oud papier
vr 30 15.00 zangers henk klompenmaker, mick 

woebaran
Westenhage

deadline advertenties deadline kopij verschijning

1 december 8 december 22 december
5 januari 12 januari 26 januari
16 februari 23 februari 9 maart

Agenda

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

Meer verschijningsdata: http://www.wijkverenigingwvf.nl/algemeen/wijkblad/

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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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
Stinsredactie dhr M. Ganzevles 06 24 54 83 09
Toneel dhr. J. Veurman 06 24 54 83 09
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 Eelke Pruim          secretaris@wvf.nl 06 53 27 31 61 
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!
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