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Redactieadres
Digitaal: stins@wijkverenigingwvf.nl of neem contact op met de redactie.
Bekijk de deadlines voor inleveren kopij achterin deze Stins.
Advertenties uitsluitend aanleveren via e-mail (stins@wijkverenigingwvf.nl).
Stinsjes (niet commerciële berichtjes) worden gratis geplaatst, indien ruimte be-
schikbaar. Anonieme artikelen worden niet geplaatst. De redactie behoudt zich het 
recht voor taalfouten te verbeteren, de tekst in te korten en artikelen te weigeren. 
Kijk voor aanleverspecificaties op de website van de wijkvereniging.
Hier kunt u ook het archief bekijken met (bijna) alle Stinsen van de laatste 40 jaar.

Heeft u ook een mooie foto of tekening voor de voorpagina? Heeft u een column of 
gedicht voor in de Stins? Laat het ons weten via de bekende kanalen.
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De Stins – deadline 2017
Advertenties  Kopij   Verschijningsdatum

 5 januari  12 januari  26 januari
16 februari  23 februari   9 maart
23 maart  30 maart  13 april
27 april    4 mei   18 mei
 1 juni    8 juni   22 juni
 6 juli   13 juli   27 juli
31 augustus   7 september  21 september
 5 oktober  12 oktober  26 oktober
 2 november   9 november  23 november
30 november   7 december  21 december

Kerstwens Stinsredactie + deadlines 2017

Van de penningmeester

De contributie 2016 wordt 
deze of volgende week 

afgeschreven. In februari ging het om 
de contributie van 2015, we hopen zo te 
zijn ingelopen. 

Vragen en opmerkingen aan de 
penningmeester: 
penningmeester@wijkverenigingwvf.nl

De 10e en 
laatste editie 
van ons 

wijkblad van 2016 ligt weer voor u! 
De redactie heeft het afgelopen jaar 
weer met veel plezier aan De Stins 
gewerkt, met ondersteuning van Studio 
Jobpoint voor de opmaak. 
 
Als redactie zorgen we met een klein 
aantal vrijwilligers dat alle ingezonden 
artikelen en de advertenties in een 
duidelijke opmaak op tijd bij de 
drukker zijn en vervolgens huis-aan-
huis verspreid kunnen worden in 
heel Westenholte. Versterking van de 

redactie is trouwens altijd welkom! Lijkt 
het u leuk om mee te denken en te 
werken aan ons wijkblad, bijvoorbeeld 
door artikelen te schrijven of foto’s te 
maken? Of vindt u het leuk om mee 
te denken en werken aan de opmaak 
van De Stins? Laat het ons weten via 
Stins@wijkverenigingwvf.nl!

Als Stins-redactie wensen we al onze 
lezers heel fijne feestdagen toe en een 
gezond en gelukkig 2017! 

Hieronder vindt u een overzicht van de 
deadlines voor het komende jaar.
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Woensdag 14 
december was 

ons loket voor één keer geopend op de 
sfeervolle en gezellige kerstmarkt van 
Westenholte op het Petuniaplein.

Nieuwe folder
In onze kraam 
presenteerden we onze 
nieuwe informatie-folder 
(die u ook als bijlage bij 
deze editie van De Stins 
vindt). Daarnaast gaven we 
uitleg over ons burenhulp-
initiatief, ons online 
dorpsplein StinsKracht.
nl en de stand van zaken 
na ruim een jaar. We zijn 
er trots op dat we met 
elkaar (buurtverbinders 
+ loketmedewerkers en 
niet te vergeten onze 
buurthulp-vrijwilligers!) al meer dan 50 
hulpvragen hebben kunnen invullen. 
Van eenmalige praktische hulp in de tuin 
of met de computer, tot langer durende 
regelmatige hulp met de Nederlandse 
taal of sociale bezoeken bijvoorbeeld. 
Ook de samenwerking met de (zorg)
professionals die in Westenholte 
werkzaam zijn verloopt steeds beter. 
Ook zij weten ons te vinden om voor 
cliënten burenhulp in te schakelen. Ons 
motto is dan ook: “Voor elkaar én met 
elkaar”!
We hebben zelfs tijdens de kersmarkt 
hulpvraag en -aanbod kunnen matchen! 
En nieuwe vrijwilligers hebben zich 
aangemeld, super! 

Kerstattentie StinsKracht vrijwilligers
Voor al onze vrijwilligers hadden we in 
onze kraam een kerstattentie (kerstkaart 
met waardebon voor oliebollen van De 
Verwennerij). Degenen die niet in de 
gelegenheid waren de attentie af te 

halen, ontvangen deze vóór 
de kerst thuis.

StinsKracht droom: 
Buurtkamer
We waren niet alleen met 
een kraam aanwezig op 
de kerstmarkt. We hadden 
ook een huis-/buurtkamer 
setting ingericht met 
een zitje, compleet met 
kerstboom. Hier konden 
kers tmark t -bezoekers 
onder het genot van een 
kopje koffie of warme 

chocolade meer te weten 
komen over onze StinsKracht-droom 
voor de toekomst: een “buurtkamer”, 
centraal in onze wijk. We dromen van 
een leuke ontmoetingsplek, liefst aan 
of bij het Petuniaplein, waar bewoners 
van Westenholte elkaar kunnen treffen. 
Mooi om te merken dat er in onze wijk al 
meer mensen en organisaties bezig zijn 
met ideeën die wellicht gecombineerd 
kunnen gaan worden. U gaat er het 
komende jaar vast meer over horen!

Alle buurtverbinders, loketmedewerkers 
en overige organisatie-leden van 
StinsKracht wensen u fijne feestdagen 
en een verbonden 2017!

Stinskracht op de Kerstmarkt
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Sinds half november zijn 
onze kippen, ganzen 
en eenden opgehokt in 

verband met de dreigende vogelgriep. 
Voor zolang dit duurt kunnen we helaas 
geen bezoekers ontvangen op de 
dierenweide. Dit vinden we erg jammer, 
maar het kan even niet anders. Het 
geweldige klusteam heeft de hokken 
kip-proof gemaakt en voorlopig redden 
we het zo. Al is het wel even wat meer 
schoonmaakwerk, maar goed, alles 
voor de dieren.
Het klusteam dat ons bijstaat gaat nu 
bezig met een heuse modderpoel voor 
de varkens en het opknappen van de 
mestbult. Mochten er nog handige 
mannen zijn, die af en toe willen helpen 
met klussen dan horen we het graag! 
Onze oudste vrijwilliger Bertie is 80 jaar 
geworden! Na jaren van inzet zal zij eind 
van het jaar afscheid nemen van haar 
werk bij de Dierenweide. Verderop in het 
krantje staat een uitgebreid interview 
met Bertie. Via deze weg willen wij haar 
nogmaals hartelijk danken voor haar 
inzet!

En niet alleen Bertie, ook onze sponsoren 
willen we hartelijk danken voor alle 
bijdragen. Op het nieuwe sponsorbord 
bij de stal staan ze allemaal genoemd! 
Zonder jullie zouden we het niet redden!

Tot de volgende keer, hopelijk lopen de 
kippen dan weer vrij 

De vrijwilligers van de Stinsweide

Oproepje:
Namens de stinsweide de vraag of er 
iemand een oude kruiwagen heeft die 
niet meer gebruikt wordt en deze zou 
willen doneren aan de Stinsweide. 
Zouden wij heel blij mee zijn.

Leerlingen De Vlieger op bezoek

Wij zijn met een groepje uit onze klas 
naar de Dierenweide geweest. 
We mochten er vier keer komen om te 
helpen met allerlei dingen. Eerst werd 
ons alles uitgelegd en daarna gingen 
we kijken bij het schema. We mochten 
helpen om alle dieren eten en drinken 
te geven. Sommige dieren kregen fruit, 
hooi of andere dingen het was echt 
super leuk. Ook mochten we de hokken 
schoonmaken en eieren zoeken.

Hopelijk ga jij nu ook snel een kijkje 
nemen. 
We willen de Dierenweide bedanken 
voor het leuke bezoek!

Van Wende & Romy groep 7-8 KBS De 
Vlieger 1

Nieuws van deStins(dieren)weide
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Hè, wat nou? Toneelgroep 
de Voorst in de goot? 
Gaat het niet goed met 

ze? Zijn ze failliet? Kunnen we in 2017 
niet meer genieten van hun, altijd 
hilarische, voorstellingen in Het Anker? 
Komen ze zo vlak 
voor kerst vragen 
om financiële steun? 
Allemaal zaken die u 
zich af kunt vragen 
bij het lezen van de 
kop van dit stukje.
Maar wees gerust 
en reserveer alvast 
vrijdag 7 en zaterdag 
8 april 2017 in 
uw agenda. Op 
deze dagen kunt u 
meeleven met de 
bewoners van pension 
De Goot. Een groep bewoners aan 
de zelfkant van de maatschappij. Een 
meelevende sociaal werkster en een 
naïeve stagiaire zorgen ervoor dat 
hun tijd in het pension aangenaam 
verloopt. Maar ja, de buurt. Er is weinig 

begrip en weinig inlevend vermogen 
van de degelijke buurtbewoners. Weg 
moeten ze met hun onaangepaste 
gedrag. Dat gaat natuurlijk zomaar niet 
en dat leidt tot hilarische taferelen. En 
als de ontwikkelingen in het pension 

dan ook nog eens 
een heel andere en 
onverwachte kant op 
gaan.

Wij zijn vanaf 
september al weer 
druk aan het oefenen. 
Ook bij ons zijn de 
lachspieren al weer 
menigmaal op de 
proef gesteld. We 
hopen dan ook dat 
we u allemaal weer 

mogen verwelkomen 
op 7 en 8 april in Het Anker. Dit keer 
gelukkig niet in de sportzaal. 
Komend jaar kunnen we gewoon in de 
prachtige zaal die daarvoor bedoeld is.

Toneelgroep De Voorst

Toneelgroep de Voorst 
zoekt hulp.
Naast het instuderen 

en spelen van een toneelstuk is de 
toneelgroep ook bezig met het bouwen 
en schilderen van het decor.
De groep die daar mee bezig is, is in de 
loop der tijd erg uitgedund.
Heb je interesse om mee te helpen 

(bedenken, timmeren, lijmen, 
schilderen) neem dan contact op met 
andre.vd.akker@home.nl of bel/app 
hem: 06 44 20 81 47.

Namens toneelgroep De Voorst,

André van den Akker

De toneelgroep in de goot!

Toneelgroep De Voorst zoekt hulp
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“Elke dag telt”, dat was het 
motto van Wout van Slobbe sinds de 
constatering afgelopen zomer van een 
ongeneeslijke ziekte. Wout, 83 jaar oud, 
heeft dat motto tot zijn overlijden op 24 
november kunnen vasthouden.
Wout is 25 jaar geleden als vrijwilliger in 
de wijkverenging WVF actief geworden 
als secretaris in het dagelijks bestuur. 
Notuleren, brieven maken, archiveren, 
contact met de gemeente en met de 
andere wijkverenigingen hoorden 
bij de vele werkzaamheden. In een 
tijd zonder e-mail en computer, dus 
typen op de machine, zelf kopiëren 
en zelf rondbrengen. Wout deed dat 
heel consciëntieus. Ook leden van 
de werkgroepen kwamen bij hem 
langs om vergaderverslagen e.d. voor 
de werkgroepen te laten kopiëren. 
Wout was een harde werker op de 
achtergrond, behulpzaam, vriendelijk 
en een doordenker.
In de loop der jaren werd Wout de 
vraagbak voor al de bestuursleden die 
na hem in het bestuur kwamen. Wout 
wist nog wat er afgesproken was en 
kon zich soms zelfs met terugwerkende 

kracht nog 
ergeren aan 
u i t s p r a k e n 
van anderen. 
Het 25 jarig 
b e s t a a n 
van de 
wijkvereniging 
en de bouw 
van het 
speelkasteel 
waren grote 

klussen. Het behoud van de bibliotheek 
kwam daarna, dat voelde toen als een 
verloren zaak. Het nadenken over 
onze toen nog toekomstige grote buur 
Stadshagen was op dat moment al 
wel gestart. Was het een bedreiging of 
kans? Het gaf behoorlijk veel discussie. 
In ieder geval heeft ook Wout in die tijd 
geijverd voor het versneld bouwen van 
de fietstunnel naar Stadshagen. En 
achteraf kunnen we zeggen: het was 
een kans. 
Computer en e-mail deden hun intrede 
evenals een nieuwe secretaris. Wout 
bleef graag in het bestuur, nu als 
tweede secretaris en werd niet meer 
belast met te veel nieuwerwetse zaken. 
Zijn kennis en ervaring kwamen nog 
vaak van pas. In 2014 heeft Wout 
afscheid genomen van het dagelijks 
bestuur van de wijkvereniging, maar 
niet als vrijwilliger. Hij was een van de 
trouwe bezorgers van het wijkblad De 
Stins. Ook ontfermde hij zich over het 
rondbrengen van de kerstattenties aan 
de vrijwilligers. Twee jaar geleden nog 
heeft Wout meegeholpen om het hele, 45 
jaar oude, archief van de wijkvereniging 
te ordenen en bij het Historisch Centrum 
Overijssel onder te brengen, waar het 
nu voor iedereen toegankelijk is. 
Vele bestuursleden hebben plezierig met 
Wout samengewerkt, vele vrijwilligers 
kenden Wout en allen gezamenlijk 
gedenken wij Wout en danken hem voor 
zijn grote inzet voor de wijkvereniging 
WVF. 

Namens het bestuur van de 
wijkvereniging WVF,  

Bregje van de Lisdonk

In memoriam Wout van Slobbe



Stins December 2016 7

Nieuws van Avanti

SV Avanti zoekt 
turntrain(st)ers
SV Avanti is op 

zoek naar train(st)ers voor gym- en 
turngroepen voor kinderen in de leeftijd 
tussen de 4 en 18 jaar. We hopen 
iemand te vinden die:
* Een turnachtergrond heeft
* Die het leuk vindt om met (oudere) 
kinderen te werken
* Een opleiding Sport & Bewegen/(C)
alo volgt of heeft gevolgd EN/OF
* in het bezit is van een diploma 
gericht op het geven van turnlessen of 
gemotiveerd is om deze te behalen. Wij 
bieden trainsters de mogelijkheid om 
zich te ontwikkelen door hen deel te 
laten nemen aan cursussen. 
Onze turnlessen worden gegeven op 
dinsdag en vrijdag van 16.00 uur – 
20.30 uur in Het Anker aan de rand van 
Westenholte. Voor de lessen Turnen 
1&2 en de PLUS-groep hebben wij 
per direct een vacante positie. Ben jij 
of ken jij iemand die in deze functie is 
geïnteresseerd, neem dan contact op 
met Eva Jansen: eva@avantizwolle.nl

Kaboutersport zoekt leden 
De kaboutersport is voor kinderen uit 
groep 1 en 2 van het basisonderwijs. 
Tijdens dit uur wordt er lekker bewogen 
en wordt, op een spelende wijze, de 
algehele motoriek van de kinderen 
ontwikkeld. Dit gebeurt door middel van 
spelletjes met hoepels, zakjes gooien en 
vangen, tikkertje, klimmen, balanceren 
over de balk, springen in de trampoline 
en nog veel meer....

Komt u gerust eens kijken of laat uw kind 
vrijblijvend meedoen. De les is op vrijdag 
van 16.00 tot 16.50 uur in zaal 1 in Het 
Anker. 
Kijk voor meer informatie over de 
vereniging en het volledige lesaanbod: 
www.avantizwolle.nl

Er zijn geen lessen tijdens de 
kerstvakantie (24 december 2016 tot en 
met 8 januari 2017). SV Avanti wenst  
iedereen prettige feestdagen en een 
gezond en sportief 2017! 
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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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De moderne sporter,
Wil graag sporten als 
het haar/hem uitkomt 

(24/7) en vraagt om minimale 
verenigingsverplichtingen en drinkt na 
het sporten nog graag even een paar 
consumpties voor vriendenprijsjes en 
doet dat graag op een zonovergoten 
of verwarmd terras en speelt graag 
toernooien en competitie tegen anderen 
en verlangt een actieve club voor jong 

en oud en betaalt 

daarvoor zeker niet teveel contributie 
en voor een goed glas bier niet meer 
dan € 1,40 en sport het liefst bij een 
overzichtelijke, middelgrote club en dan 
ook nog op fiets- of loopafstand en . . .  
En, kan dat allemaal in Westenholte?
Jazeker! Bij Tennisclub WVF aan het 
Stinspad 2 is dat mogelijk.

Kom erbij en ervaar het. Tip: bezoek 
onze website www.tcwvf.nl en 
Facebook.

Moderne sporter komt aan zijn trekken bij TC WVF

 Biljartvereniging Het 
Anker viert zijn 30 
jarig bestaan.

30 jaar wordt er al fanatiek gebiljart 
in Het Anker door ongeveer 25 tot 30 
biljarters, Elk jaar is er een competitie, 
die op woensdagavond met veel plezier 
gespeeld wordt. In juni is de uitslag 
bekend en de kampioen krijgt de 
wisselbeker met zijn naam erop.
Het is er gezellig, er worden aanwijzingen 
gegeven, maar winnen is belangrijk. 

Zaterdag 26 november was het feest. 
De biljarters met hun partners werden 
om 2 uur op het Petuniaplein verwacht. 
Extra feest, want hun bus reed achter 
de Sinterklaasoptocht aan. De Sint wist 
niet wat hij zag. Er waren al heel veel 
kinderen, zingend en verwachtingsvol 
om wat er komen zou. De Senioren 
zongen echter ook uit volle borst hun 
welkomstlied. En de Sint was verguld. 
Zijn leeftijdsgenoten in grote getale 
aanwezig? Daar wilde hij het fijne van 

weten. Jammer, hij moest toch echt 
met de kinderen zijn feestje vieren. De 
biljarters vertrokken met de bus. Ook 
spannend want ze wisten niet wat er 
zou gaan gebeuren. In Laarbrug was 
hun feest. Na de koffie met gebak 
verdeelden ze zich in twee huifkarren 
en hun puzzelopdrachten moest bij 
terugkomst ingevuld en gedaan zijn. 
Daarbij moest een lied gemaakt worden 
van acht regels. Ja, ja, biljarters hebben 
ook hun talenten. Na een gezellige 
BBQ, met vele andere lekkere dingen 
begon het optreden van acht groepen. 
Grote hilariteit en veel plezier. ’s Avonds 
om half tien zette de bus iedereen weer 
veilig af bij Het Pleintje. Met veel plezier 
ging iedereen huiswaarts.

Biljarten saai? Dat is toch echt een 
grote vergissing. Lijkt het je leuk om 
te komen biljarten? Kom eens langs 
op de woensdagavond in Het Anker. 
Bellen kan ook naar Bert Nomden. 
Telefoonnummer (038) 421 65 37. 

Biljartvereniging Het Anker 30 jaar
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Dit schooljaar is 
Openbare Daltonschool De Ridderspoor 
gestart met een nieuwe vorm van 
muziekonderwijs. Dit wordt gedaan in 
samenwerking met vakleerkrachten 
van Tact Muziekonderwijs en 
vrijwilligers van Muziekvereniging 
Excelsior en wordt mede mogelijk 
gemaakt door het Fonds voor Cultuur 
Participatie. Door deze samenwerking 
kunnen de leerkrachten op school 
hun deskundigheid bevorderen. 
Evelien Vollenbroek, leerkracht op De 
Ridderspoor coördineert de nieuwe 
muzieklesmethode. De Ridderspoor 
heeft hiermee een primeur; de school 
vormt namelijk het eerste Klasse(n)
orkest in Overijssel! De nieuwe 
methode slaat zo goed aan, dat 
er al verschillende andere scholen 
interesse hebben getoond in dit 

concept. In de onderbouw gaat 
het vooral om voorbereidend 
muziekonderwijs; basiskennis, zoals 
dynamiek, notenschrift en herkenning. 
Dit sluit perfect aan op de 1 jarige 
AMV-E opleiding die door Excelsior 
wordt verzorgd en is een goede 
voorbereiding om vanaf groep 5 
een instrument te kunnen bespelen. 
In de bovenbouw vormen de kinderen 
een echt orkest. 
De kinderen mogen blaas- en 
slaginstrumenten bespelen, die het 
eerste halfjaar beschikbaar worden 
gesteld door Excelsior. een concert 
geven, waarbij ze aan iedereen kunnen 
laten horen wat ze hebben geleerd. x De 
school heeft zelf ook veel instrumenten 
aangeschaft, waarmee in de tweede 
helft van het schooljaar verder kan 
worden geoefend. 
Het is een ontzettend leuke methode 
waarbij wordt uitgegaan van het 
ontwikkelen van de culturele kennis 
en vaardigheden, maar ook algemene 
vaardigheden zoals het vermogen 
tot presenteren, samenwerken en 
zelfstandig werken. De verbinding 
tussen muziek en de andere vakken is 
mooi om te zien: er wordt bijvoorbeeld 

Muziekonderwijs op De Ridderspoor
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Als trouwe lezers 
van De Stins herinneren wij ons de leuke 
stukjes die als een soort van column 
werden ingezonden door Catharina. 
Zij belichtte hierin met name allerlei  
situaties in Westenholte.
Al deze werkjes zijn zelfs gebundeld 
en uitgegeven. Zelf mis ik deze stukjes 
en vroeg mij af wat zij 
momenteel doet? Wel, 
Catharina kan niet 
stilzitten, want in de 
afgelopen periode heeft 
zij een roman geschreven 
met de titel “Het ruisen van 
de zee”.
De TV serie “Als de 
dijken breken”, zit ons 
nog vers in het geheugen 
en heeft bij menigeen de 
nodige onrust en emotie 
losgemaakt. Hoewel 
Catharina niets van doen 
heeft met deze serie, sluit 
haar roman voor een belangrijk deel, 
weliswaar in een andere tijd, goed aan.
“Het ruisen van de zee” speelt zich af in 
Zeeland, waar Anton leraar Nederlands 
is. Tijdens de watersnoodramp van 1953 
zag hij zijn vader verdrinken. Toen later 
ook zijn streng gereformeerde moeder 

stierf , kon hij eindelijk zijn weg kiezen. 
Maar zijn leven was voorspelbaar, tot 
op een dag Claudia voor hem in de 
klas staat en Anton overspoeld wordt 
door herinneringen van zijn vader. 
Opnieuw beleeft hij de verdrinkingsnood 
en hij beseft dat hij zijn emoties heeft 
weggedrukt. In Claudia ziet hij de 

mogelijkheid zijn trauma 
op te lossen.
Zeer treffend omschrijft 
Catharina de tijdgeest 
van de jaren vijftig en 
zestig en de onmacht van 
veel babyboomers om 
met emoties om te gaan. 
Catharina is geboren en 
getogen in Zeeland en 
woont inmiddels al jaren in 
ons mooie Westenholte.
U wordt allen hartelijk 
uitgenodigd bij de 
presentatie van deze 
roman welke zal 

plaatsvinden op donderdagavond 12 
januari bij Waanders in de Broeren van 
18.00 uur tot 20.00 uur.
Voor de liefhebbers is er na de 
presentatie gelegenheid om de roman 
door Catharina te laten signeren.

Gerrit van den Hoogen

ingezonden: Het ruisen van de zee

gezongen over landen of in een andere 
taal, of er worden eigen instrumenten 
gemaakt. 
De leerlingen leren  hun eigen talenten 
en zelfvertrouwen te ontwikkelen en 
worden uitgedaagd uit hun comfortzone 
te gaan. Ook past muziek goed 
bij de Ateliers die wekelijks op De 

Ridderspoor worden gegeven. Ateliers 
zijn workshops, zoals koken, kleien, 
helpen bij de dierenweide en muziek.
Op 22 december, voorafgaand aan het 
jaarlijks kerstdiner zullen alle kinderen 
een concert geven, waarbij ze aan 
iedereen kunnen laten horen wat ze 
hebben geleerd.
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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
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Aandacht: 
W o l t e r s ’ 

woordenboek omschrijft aandacht 
met de woorden oplettendheid, 
opmerkzaamheid en belangstelling. 
Daarbij wordt vermeld dat aandacht 
zowel vrouwelijk als mannelijk kan 
zijn. Dat is ons mogelijk gemaakt door 
de aandacht van u als wijkbewoners 
door het kopen van loten, wat onze 
verwachtingen heeft overtroffen. Maar 
ook door de aandacht van enkele 
bedrijven uit Zwolle. Met die aandacht 
hebt u onze doelgroep en ons als 
vrijwilligers enorm blij gemaakt. Hierdoor 
heeft u onze afdeling die aandacht 
gegeven die het verdiend.

Met onze doelgroep: de langdurig 
zieken, lichamelijk gehandicapten en 
de hulpbehoevende ouderen hebben 
we in het afgelopen jaar meerdere 
fantastische middagen mogen beleven. 
Soms met muzikale omlijsting, soms 
met het vertellen van een verhaal of het 
nuttigen van een overheerlijk maal of 
een prachtige wandeling en natuurlijk 
af en toe een bezoekje bij onze gasten 
thuis. Al met al een jaar om met 
tevredenheid op terug te kijken.

Als ik de afgelopen tijd moet 
samenvatten is de eerste indruk er 
één van trots. In algemene zin kunnen 
we stellen dat de zaken binnen onze 
afdeling goed gelopen hebben en nog 
steeds lopen. Natuurlijk komen we 
wel eens problemen tegen, maar mijn 
indruk is dat we die samen -en in de 
meeste gevallen - in goede harmonie 

oplossen. Voor de komende periode 
hoop ik dat we in dezelfde sfeer kunnen 
blijven samenwerken. Er voor kunnen 
zorgen dat we lol in ons vrijwilligerswerk 
houden en de motivatie houden om 
de uitdagingen die we op ons pad 
krijgen samen tot een goed resultaat te 
brengen.

Tot slot: er is door velen hard en intensief 
gewerkt en het is dan ook heel plezierig 
om te zien dat de mensen hier erg 
betrokken zijn bij hun vrijwilligerswerk. 
Het is overigens ook goed om te zien 
dat er binnen de wijk meer bereidheid 
is gekomen om iets voor elkaar te 
betekenen en aandacht voor elkaar te 
hebben. Aandacht voor mensen is goud 
waard, want één ding staat echter als 
een paal boven water: aandacht voor 
onze omgeving en voor elkaar moeten 
we nu en straks blijven hebben. Die 
aandacht is niet altijd 100%. Dat willen 
we allemaal graag beter hebben. Daar 
vraag ik dan ook uw en onze meeste 
aandacht voor! 

Met vriendelijke groet,

namens de Zonnebloem afdeling 
Westenholte/Spoolde

Raymond Nagelmaeker
vrijwilliger.

Aandacht voor de Zonnebloem
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YOGA
In de Kopakker
(ipv het Cultuurhuis)

Op donderdagavond 
19.45 uur - 20.45 uur 
21.00 uur - 22.00 uur

Cursus start 26 januari
Introlessen op
19 januari na
opgave

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

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

Verzorgt uw uitvaart natuurlijk

Uitvaartbegeleiding
Freda Gaasbeek

“Tijdens de eerste emotionele dagen na het overlijden 
zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden. 
Juist dan is het fijn als een professional u bij staat, zodat 
alles met zorg en aandacht geregeld wordt. Zo kunnen 
we samen een mooi en persoonlijk afscheid tot stand 
brengen dat past bij de overleden dierbare èn bij de 
nabestaanden. Ik heb speciale aandacht voor uw budget, 
natuuruitvaarten en live-muziek.”

Wilt u een overlijden melden?
Bel Freda 06-42513280. 
Dag en nacht bereikbaar, 
zeven dagen per week.

www.fredagaasbeek.nl
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Kerstavond
Iedereen is van harte 

welkom op 24 december voor een 
feestelijke gezinsdienst, die om 20.00 
uur begint. Dominee Wim Andel gaat 
voor en muzikale medewerking wordt 
verleend door het gospelkoor Leatare. 
Kerstochtend
Traditiegetrouw zal deze dienst, die 
op 25 december om 10.15 uur begint, 
worden begeleid door muziekvereniging 
Excelsior. Voorganger is Maarten 
Westerduin. 
Zondag 15 januari om 10.00 uur 
StinsContaKtdienst
In deze dienst zal voorgaan Jasper 
Knol. Iedereen is van harte welkom.
Zondag 15 januari om 19.00 uur vindt er 
een speciale leerdienst plaats over 500 
jaar Reformatie. Ds. Edward van ’t Slot 
zal voorgaan in deze dienst.

De straatdokter in Zwolle.
De ZWO-commissie heeft voor 
het komende jaar gekozen om de 
straatdokter Rouzbeh Zoubin in Zwolle 

te ondersteunen. Mensen die dak- en 
thuisloos zijn geworden kiezen daar 
(meestal) niet voor. Het merendeel 
overkomt het “gewoon”. Deze mensen 
zijn vaak slachtoffer van regelgeving 
en/of slecht communiceren van diverse 
instanties met elkaar. Meer informatie 
vindt u op de website van de Stinskerk 
onder kerkenraad/diaconaat. In de 
bekende Herbergkrant heeft u de laatste 
maanden ook al diverse artikelen over 
de straatdokter kunnen lezen. 
De diensten op zondagochtend in 
de Stinskerk beginnen om 10.00 uur, 
behalve op 1e Kerstdag, dan begint de 
dienst om 10.15 uur. 
De avondontmoetingsdiensten in het 
Grand Café in Westenhage zijn op 8 en 
22 januari. 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

Nieuws van de Stinskerk

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.

Borreluurtje Westenhage
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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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O p b r e n g s t 
diabetescollecte 2016

In de week van 31 oktober tot 5 november 
werd weer de jaarlijkse collecte gelopen 
voor het Diabetes Fonds. 
Er werd gecollecteerd in Spoolde, 

Westenholte Oud 

en Westenholte Stins. Een prachtig 
resultaat van € 2.582,-. Hartelijk dank 
aan alle collectanten.

De collecteleiders:
Magreeth Rorije
Henny de Jong

Tijdens de 
collecteweek (21 

t/m 26 november) van het Nationaal 
MS Fonds is het mooie bedrag van € 
1.972,61 in Westenholte opgehaald.
Met het geld dat de collectanten hebben 
opgehaald blijft het Nationaal MS Fonds 
zich inzetten voor onderzoek naar MS 
en een betere kwaliteit van leven. Dat 
doet zij echter niet alleen, maar samen 
met patiënten, onderzoekers, artsen, 

donateurs en vrijwilligers. 

We bedanken alle gevers en 
collectanten, die ook dit jaar weer door 
weer en wind op pad zijn gegaan, 
hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de 
collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage 
overmaken op giro 5057.
Voor meer informatie www.
nationaalmsfonds.nl of www.mscollecte.
nl 
Volgend jaar ook helpen in Westenholte 
of Stadshagen? Mail naar m.postma71@
gmail.com 

Via deze weg wil ik alle 
collectanten hartelijk 

bedanken voor de inzet tijdens de 
collecteweek. 
De opbrengst in de wijk Westenholte 
bedroeg dit jaar € 1.132,64, alle gevers 
bedankt hiervoor!
Natuurlijk zijn meer collectanten van 
harte welkom. Aanmelden kan op de 
website van Alzheimer of een mailtje 
sturen naar m.vanklaveren@live.nl 

Marjolein van Klaveren

Opbrengst Alzheimercollecte

Opbrengst collecte diabetesfonds

Opbrengst collecte MS Fonds
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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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Op vrijdag 30 december 
wordt het oud papier 
gehaald in Westenholte. U 

kunt uw container vanaf 08.00 uur aan 
de weg zetten. De ROVA rijdt, vergezeld 
door een lid van Excelsior, langs de 
aangewezen containerplekken. De 
data voor het halen van oud papier in 
2017 zijn vastgesteld op 27 januari, 
24 februari, 24 maart, 21 april, 19 
mei, 16 juni, 14 juli, 11 augustus, 8 
september, 6 oktober, 3 november, 1 
december en 29 december. Huis aan 
huis wordt u hierover geïnformeerd.  

Wereld Muziek Concours in Kerkrade
In het weekend van 15 en 16 juli 2017 
neemt Excelsior voor het eerst in haar 
bestaan deel aan Wereld Muziek 
Concours in Kerkrade. In totaal gaan 
meer dan 20 duizend muzikanten 
deelnemen aan de 18e editie van het 
festival. 260 orkesten met gemiddeld 
zo’n 80 deelnemers uit 32 landen en 
5 continenten strijden volgend jaar 
om een plek aan de wereldtop van de 
blaasmuziek. 

Zwolle’s MAESTRO 2017
In de aanloop naar het WMC 
organiseert Excelsior op zaterdag 
11 februari 2017 de tweede editie 
van Zwolle’s MAESTRO. Zwolle’s 
MAESTRO 2017 wordt gehouden 
in Ontmoetingscentrum Het Anker. 
Noteer de datum want ook deze tweede 
editie kent verrassende deelnemers. 

Nederlandse top komt naar Zwolle
Ook het IJsselfestival van 2017 

staat in het tekent van het Wereld 
Muziek Concours. Overal in de wereld 
bereiden marching- en showbands, 
harmonieën, fanfares en brassbands, 
slagwerkensembles met hun dirigenten 
en instructeurs zich voor op hun 
deelname. Voor deelnemers uit 
Nederland bestaat op zaterdag 10 
juni 2017 de mogelijkheid om tijdens 
het IJsselfestival een try-out concert 
voor het ‘WMC – Breathing the World’ 
te verzorgen. De beoordeling omvat 
een zogenaamd “kritisch” verslag met 
mondelinge toelichting van de jury. Voor 
deze speciale editie van het IJsselfestival 
gaat de jury bestaan uit twee personen, 
te weten Arnold Span en Jan Bosveld. 

Traditionele afsluiting 2016 
Op Kerstavond en de ochtend van 
1e Kerstdag verzorgt Excelsior de 
traditionele Kerstrondgangen. Na 
de bevrijding, in december 1945, is 
Excelsior gestart met deze traditie. Ging 
men vroeger op de fiets, tegenwoordig 
verplaatsen de leden zich met de auto. 
En altijd staat er aan het eind van de 
rondgang chocolademelk en koffie 
klaar. Zelfs onderweg wordt er spontaan 
chocolademelk geschonken. Na de 
rondgang op 1e Kerstdag verzorgt 
het A-orkest de muzikale begeleiding 
van de Kerstdienst in de Stinskerk. 

Vooruit kijken naar 2017…
Er is veel om naar uit te kijken in 2017. 
Bestuur en leden van Excelsior wensen 
u fijne feestdagen en hopen u in 2017 
muzikaal opnieuw te ontmoeten.

Nieuws van Excelsior
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us on facebook

Nieuwe Veerallee 12, Zwolle
Nieuwe Deventerweg 6, Zwolle-Zuid
Open: ma. 12-18 uur; di. t/m vr. 10-18 uur

do. 10-21 uur, za. 10-17 uur

www.kringloopzwolle.nl
(038) 422 06 06

SCHILDERSBEDRIJF  R. Schrage

AANNEMER VAN SCHILDERWERKEN
BEGLAZING  -  DUBBELE BEGLAZING

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

Praktijk voor natuurgeneeskunde 

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

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

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

HIER HAD UW
ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN
Vraag naar de mogelijkheden

stins@wijkverenigingwvf.nl
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Zweeder

Zweeder had vernomen 
dat de oudste vrijwilligster 
van de Dierenweide 

ermee gaat stoppen na 16 jaar. Hoog 
tijd voor een bezoekje. Als Zweeder 
aankomt ziet hij de ballonnen al hangen, 
80 jaar! Wat een leeftijd, en dan ook nog 
vrijwilligerswerk doen. Bertie Pauw heet 
de dame in kwestie, al 47 jaar woont zij 
in Westenholte. Oorspronkelijk 
komt ze uit het westen van het 
land, maar vanwege de liefde 
naar Zwolle gekomen. Dit was 
destijds wel even wennen voor 
vrienden en familie, maar al 
gauw zagen zij ook de charme 
van Zwolle, en het dorp 
Westenholte.
Altijd heeft ze van dieren en 
natuur gehouden, toen dan 
ook 16 jaar geleden gezocht 
werd naar nieuwe vrijwilligers 
voor de weide, heeft ze zich 
gauw opgegeven. Maar nu is 
het genoeg geweest, 80 is een 
mooie leeftijd om te stoppen. Al 
komt ze zeker nog regelmatig 
langs om dieren te bezoeken. 
Zeker met Gijs de gans heeft 
ze een speciale band, ook hij 
zit hier al vele jaren.
Door de jaren heen heeft ze 
veel zien gebeuren en dieren zien 
komen en gaan. Zweeder zit al snel 
met prachtige plakboeken op schoot 
waarin ze alle jaren heeft bijgehouden. 
Er zijn foto´s van de pony´s, schotse 
Hooglanders, lammerende schapen en 
vele paasfeesten op de weide. Bertie 
heeft altijd met veel plezier gewerkt, al 

vindt ze het nu erg jammer dat er nog zo 
weinig beesten zijn.
Vervelen gaat ze zich niet. Ze fietst 
nog veel op haar elektrische fiets, 
loopt met de hond, doet veel voor de 
Lutherse kerk en geniet van kinderen 
en kleinkinderen. Hoe je zo kwiek blijft 
tot je 80e? 
Bertie houdt er 3 spreuken op na:

Wees trouw aan jezelf
Leer van de natuur
En geef nooit op.
Als Zweeder hiermee 80 wordt, dan 
tekent hij ervoor! Bertie dank voor het 
gezellige bezoek en alle goeds.

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



Stins December 2016 23

december
do 22 14.30 kerstbingo senioren (laatste van dit 

jaar)
Het Anker

wo 28 14:00 Gratis grote kinderbingo (8 t/m 12 jr) Het Anker
vr 30 oud papier
vr 30 15.00 zangers henk klompenmaker, mick 

woebaran
Westenhage

2017
januari
ma 2 20.00 Klaverjassen Het Anker
vr 6 19.30 Grote bingo Het Anker
ma 16 20.00 Klaverjassen Het Anker
vr 20 20.30 Bingo De Weide Steen
ma 30 20.00 Klaverjassen Het Anker
februari
vr 3 19.30 Grote bingo Het Anker
ma 13 20.00 Klaverjassen Het Anker
za 18 Ophalen Hoogheid De Weide Steen
vr 24 20.30 Bingo De Weide Steen
za 25 Carnaval 2017 De Weide Steen
ma 27 20.00 Klaverjassen Het Anker
di 28 Haringavond 2017 De Weide Steen
maart
vr 3 19.30 Grote bingo Het Anker

deadline advertenties deadline kopij verschijning

5 januari 12 januari 26 januari
16 februari 23 februari 9 maart
23 maart 30 maart 13 april

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 penningmeester@wijkverenigingwvf.nl
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!

uit Westenholte


