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Nieuwe StinsKracht loketmedewerkers 

Met trots 
p resen te ren 

we in het nieuwe jaar onze ‘nieuwe’ 
StinsKracht loketmedewerkers! Aan de 
hand van een aantal vragen stellen wij 
ze graag aan u voor. 

Joke van Eersel

Hoe ben je verbonden aan Westenholte?
Ik woon nog niet zo heel 
lang in Westenholte, nl sinds 
april 2015. Daarvoor heb ik 
in Olst, Zwolle, Paramaribo 
en Apeldoorn gewoond. 
Ja dat lees je goed! : 
Paramaribo. Ik heb 16 jaar 
in Suriname gewoond met 
mijn toenmalige partner. Ik 
ben in december (brrr wat 
koud) 1997 teruggekomen 
naar Nederland. Omdat ik 
niet in het westen van het 
land wilde gaan wonen met 
mijn jongens, zij waren toen 
7 en 14 jaar, en ik in Zwolle snel een 
woning kon krijgen, ben ik hier terecht 
gekomen. Inmiddels zijn de kinderen 
groot en het huis uit. 
Mijn vriend woont in Beilen en wij 
hebben een latrelatie. In het weekend 
leuke dingen ondernemen met elkaar 
en door de week ieder ons eigen ding.
En dat bevalt ons al bijna 4 jaar prima. 
Wel elke avond even bellen met elkaar!

Wat vind je leuk aan onze wijk?
Ik woon hier prachtig en ik heb fijne 
buren in het appartementencomplex 
aan de Ridder Zwederlaan. Een hele 
fijne plek om te wonen. De wijk is groen 

en de mensen zijn over het algemeen 
gemoedelijk. 

Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik heb van 1998 tot april vorig jaar 
bij ProRail gewerkt. Ik was daar 
achtereenvolgens management 
assistente, medewerker 
personeelszaken, vertrouwenspersoon 
en het laatste jaar zelfs buitengewoon 

opsporingsambtenaar.  Sinds 
2 maanden werk ik als 
chauffeur groepsvervoer bij 
TCZ. Inmiddels heb ik mijn 
diploma voor taxichauffeur 
gehaald. Qua hobby’s sport 
ik 3 a 4 keer per week. Verder 
ben ik ook nog vrijwilliger 
bij inloophuis de Bres in 
Zwolle. Ik ben hier inmiddels 
8 jaar gastvrouw. Ook heerlijk 
om te doen. We hebben 
trouwens nog gastvrouwen 
en gastheren nodig. Dus als 
dit je leuk lijkt dan hoor ik het 

graag!

Wat doe je voor StinsKracht en wat zijn 
je ervaringen?
Bij StinsKracht ben ik sinds juni 
buurtbemiddelaar en zit ik regelmatig 
aan het loket bij Jobpoint. Het is heel 
leuk werk. Ik leer er veel mensen 
kennen en het is fijn om op deze manier 
actief te zijn in de wijk. Of ik, of een 
collega zijn er op woensdagmiddag en 
vrijdagochtend. Heb je zin om een keer 
bij ons te komen kijken dan ben je van 
harte welkom.

Met vriendelijke groet, 
Joke van Eersel
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Margreet Oosting

Hoe ben je verbonden aan Westenholte? 
Ik woon sinds 10 jaar in Westenholte, 
met heel veel plezier. In een leuke 
straat met gezellige buren. En sinds 
mijn zoontje naar basisschool de 
Ridderspoor gaat, heb ik het gevoel nog 
meer verbonden te zijn.

Wat vind je leuk aan onze wijk?
Ik vind het super om steeds meer 
mensen in de wijk te 
leren kennen. Ik krijg 
het gevoel dat het ook 
steeds makkelijker gaat, 
natuurlijk komt dat door 
mijn zoontje, maar ook 
omdat ik zelf steeds 
actiever wordt in de 
wijk. Het prettige is dat 
het dan ook makkelijker 
wordt om een beroep op 
iemand te doen. Op deze 
manier heb je op een 
simpele manier een goed 
netwerk om je heen. 
Maar ik vind het ook prettig dat ik dicht 
bij de stad woon maar ook heel dicht bij 
de natuur. Kortom de ideale woonplek 
voor mij.

Wat doe je in het dagelijks leven?
 Ik werk bij de JP van den Bent stichting 
op een locatie in Kampen. Op deze 
locatie wonen 16 mensen met een 
verstandelijke beperking die ik begeleid 
bij alle voorkomende taken bij het 
wonen. 
Daarnaast ben ik net sinds januari 
2017 voor mezelf begonnen als 
vitaliteitsexpert. Met mijn bedrijf 

Oost west begeleid ik mensen om 
persoonlijke doelen te behalen, zodat 
ze vitaler in het leven staan. Voor 
informatie www.vitaliteitfactor.nl. 
Daarnaast ben ik vooral moeder en 
geniet volop van mijn zoon. In mijn vrije 
tijd vind ik het heerlijk om te hardlopen, 
films en series te kijken, te koken, iets 
betekenen voor de buurt en te genieten 
van concerten.

Wat doe je voor StinsKracht? 
Ik sta sinds het begin 
ingeschreven als 
vrijwilliger. Sinds eind 
2016 ben ik nu ingezet 
als buurtbemiddelaar. Dat 
betekent dat ik een aantal 
dagdelen per maand achter 
de balie van Stinskracht 
aan het werk ben om 
mensen met een hulpvraag 
en een hulpaanbod aan 
elkaar te koppelen. Leuk 
om te doen en helemaal 
als er een match gemaakt 
kan worden. Ik hoop dat 

er nog vele matchen gemaakt zullen 
worden, voor (hulp)vragen of wanneer 
u vrijwilliger wilt worden help ik u graag 
op woensdagmiddag of vrijdagachtend.

Wat zijn je ervaringen tot nu toe?
 Mijn ervaringen zijn positief. Al vind 
ik het soms best lastig als ik een 
hulpvraag niet meteen kan “oplossen”. 
Maar dat is vooral positief, ik zal me dus 
100% inzetten om de juiste mensen met 
elkaar te “koppelen”.

Groetjes 
Margreet
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Uitkomsten Buurt voor Buurtonderzoek 2016

De gemeente Zwolle heeft 
in januari/februari 2016 het 2-jaarlijkse 
Buurt-voor-Buurt onderzoek uitgevoerd. 
Bijna 10.000 inwoners van 18 jaar 
en ouder hebben aan het onderzoek 
meegewerkt. Door deze grote respons is 
het mogelijk uitkomsten niet alleen voor 
Zwolle als geheel te rapporteren, maar 
ook voor stadsdelen, wijken en buurten. 
Sinds eind 2016 zijn de uitkomsten van 
het onderzoek te bekijken op de site van 
de gemeente.

Uitkomsten Westenholte op StinsKracht.
nl
In totaal hebben 350 inwoners van 
Westenholte hun mening gegeven over 
onze wijk in het kader van dit onderzoek. 
Vanaf nu zijn de uitkomsten met 
betrekking tot onze wijk ook te bekijken 
op ons online dorpsplein: https://www.
stinskracht.nl/over-westenholte/buurt-
voor-buurt-onderzoek-2016

De uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt 
Onderzoek zijn voor een groot deel 
verwerkt in zogenaamde indexen: de 
leefbaarheidsindex, veiligheidsindex, 
fysieke index en sociale index. Indexen 

zijn een eenvoudig middel om een 
beeld te krijgen hoe de stad of een deel 
van de stad ervoor staat op een bepaald 
maatschappelijk vlak.

Conclusies uit Buurtonderzoek
De gemeente Zwolle concludeert 
op basis van het onderzoek dat 
Westenholte een wijk is die zich op 
het gebied van leefbaarheid, veiligheid 
en in sociaal en fysiek opzicht goed 
kan meten aan Zwolle gemiddeld. 
Ook ontwikkelt de wijk zich stabiel in 
vergelijking met voorgaande jaren, 
waarbij de wijk in een positieve richting 
gaat. De bewoners van Westenholte 
hebben een bovengemiddelde binding 
met hun wijk, zetten zich actief in voor 
de buurt en de maatschappij en zijn 
trouw aan hun wijk. Op het gebied van 
sociale voorzieningen en (onderhoud 
van) openbare ruimte valt nog winst te 
behalen.

Overleg over wijkdialoog
Als wijkvereniging WVF gaan we in 
overleg met de gemeente bekijken hoe 
we aan de hand van de uitkomsten van 
het onderzoek de wijkdialoog het best 
vorm kunnen geven. 

Hebt u hier vragen of opmerkingen 
over? Laat het weten in een reactie 
op ons online dorpsplein StinsKracht.
nl, of via de mail: communicatie@
wijkverenigingwvf.nl. Schriftelijke 
reacties kunt u ook sturen naar het 
secretariaat van de wijkvereniging, 
p/a Steenboerweg 37. We stellen uw 
mening op prijs!
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De vrijwilligers van de 
Dierenweide wensen 
alle Westenholtenaren 
een gezond en gelukkig 

2017. Ook namens de dieren, die 
allemaal opgesloten waren vanwege 
het enorme geknal. Op 1 januari konden 
ze nog wat angstig weer naar buiten. 
Jammer, dat er zo weinig rekening 
gehouden wordt met vuurwerk afsteken 
in en bij het park. De dieren waren erg 
bang en nerveus, De ganzen, eenden en 
kippen moeten nog steeds vanwege de 
vogelgriep binnen blijven. Hopelijk komt 
er snel toestemming van de overheid 
om ze weer vrij te mogen laten. Er is 
nog dus ook nog een bezoekers verbod. 

Woensdag 11 januari hebben we Gijs, 
onze lieve, tamme Gans, moeten laten 
inslapen. Hij leed al een tijdje aan 
evenwichtsstoornissen, maar at nog 
goed en vond het fijn om aangehaald 
te worden. Woensdag ging het fout met 

hem en in overleg met de dierenarts 
is het nu over en uit. Wij zijn er heel 
verdrietig om, maar voor hem was het 
een goede beslissing. Hij is 26 jaar 
geworden. 
Gijs, we missen je nu al!

De andere eenden, ganzen en kippen 
zijn gelukkig nog steeds goed gezond. 
De Dierenweide heeft een ander 
aangezicht gekregen. Er lopen weer 
leuke schapen bij de Dierenweide. 
Sander van Assen laat zijn schapen 
in de weide grazen. Hij is er ook 
zelf verantwoordelijk voor. Ziet u 
iets vreemds bel hem dan. Zijn 
telefoonnummer staat op het Infobord. 
De vrijwilligers zijn niet verantwoordelijk 
voor deze schapen. We zijn er wel erg 
blij mee. 

Vrijwilligers zijn nog steeds heel welkom! 
Voor informatie kunt u ons bellen!
Telefoonnummer 06 21 67 52 16, 

Nieuws van de dierenweide
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Op 2 december 
werd het jaarlijkse 
pepernotentoernooi weer 

gespeeld. De lijst met deelnemers 
was al gauw gevuld. We hebben zelfs 
enkele mensen moeten teleurstellen, 
omdat de lijst vol was. Dit geeft wel 
aan dat het een gezellig toernooi is. 
Ook dit jaar was de sfeer weer prima. 
De badmintonduo’s waren aardig 
gelijkmatig samengesteld. Waardoor er 
vaak met maar enkele punten verschil 
werd verloren of gewonnen. Tot het eind 
spannend dus.

Uiteindelijk hebben enkele duo’s de 
finale weten te bereiken. De eerste 
prijs ging naar Mieke Pape en Anco 
Kamphof. Phaedra Dhondt en Peter 

van der Wal wisten de tweede prijs in 
de wacht te slepen. Jan Denekamp en 
Lotte Blankvoort eindigden als derde. 
Proficiat allen.

Annie Saris/Frank Pape konden toch ook 
nog naar huis met een prijs. Zij wonnen 
de eerste prijs in de verliezerspoule.
Margreet Rorije en Henk de Wit mogen 
het komende jaar nog lekker door 
oefenen. Zij kregen de twijfelachtige eer 
van de poedelprijs.
Met dank aan de Jumbo voor het 
sponsoren van de eetbare prijzen.

Lid worden van zo’n gezellige 
badmintonclub? Dat kan. 
Info via Peter van de Poll 06 12 92 83 05
p.vandepoll@home.nl 

Pepernotentoernooi BC Westenholte

TC WVF verjongt en vernieuwt

In de wintermaanden gaat 
het recreatief tennissen 
gewoon door. Van maandag 
t/m donderdag zijn er 

overdag 60+ ochtendleden actief met 
hun vaste tennismorgen of middag. 
Tennissen, koffiedrinken en bijpraten 
is een belangrijke wekelijkse activiteit 
voor de recreatieve ochtendleden van 
tennisclub WVF. 
Bij de kleinste tennisclub van Zwolle 
- 175 leden - is men in de toernooi- en 
competitieloze wintermaanden druk 
bezig met de plannen voor 2017. 
De evenementen zijn gepland, de 
toernooien aangevraagd en de opgaven 
voor voorjaarscompetitie verstuurd naar 
de KNLTB. 

In 2017 gaat de tennisclub verder met het 
zoeken van nieuwe leden met name de 
jeugd t/m 17 jaar en de jong volwassenen 
tot 35 jaar. 
Nu is 50% van de leden van de tennisbond 
- ook in Westenholte - 45 jaar en ouder. 
Voordat deze babyboomertennissers 
door blessures stoppen moeten er 
nieuwe leden bijkomen.
In het nieuwe jaar wordt ook de 
clubkleding en het logo vernieuwd en 
worden er plannen gemaakt om de 3 
kunstgrasbanen te vervangen.

Op 11 maart is er een open dag bij de 
tennisclub. Je bent van harte welkom. 
Volg ons op Facebook en www.tcwvf.nl
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Kaboutersport en Gymkids zoeken 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....

Tijdens de GYM-kids lessen (voor 
kinderen uit groep 3 en 4) leren 
de kinderen spelenderwijs de 
basiselementen van het turnen. 
Er wordt kennisgemaakt met de 
verschillende onderdelen die bij het 
turnen horen. Er wordt gebalanceerd 
op de balk, geduikeld aan de brug, 

gesprongen in de trampoline en op de 
vloer wordt er hard geoefend aan de 
handstand en de radslag. Aan het eind 
van het seizoen leren de kinderen een 
volledige gymoefening uit hun hoofd 
en zij mogen deze oefening, als zij dit 
willen, laten zien tijdens de Zwolse 
Turnkampioenschappen.

Het is mogelijk vrijblijvend drie lessen 
mee te doen alvorens lid te worden. 
Deze lessen zijn op vrijdag in zaal 1 in 
Het Anker:

Kaboutersport 16.00-16.50 uur
Gymkids: 17.00-18.00 uur 

Kijk voor meer informatie over de 
vereniging en het volledige lesaanbod: 
www.avantizwolle.nl
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Start van het Carnaval 
in de Knienebelten.
Allereerst willen wij c.v. 
de Knienebelters U 

allen nog een heel gelukkig en gezond 
2017 toe wensen. 
Het jaar 2016 was voor c.v. de 
Knienebelters een heel mooi jaar, een 
jaar waar we met trots op terug kijken 
een geweldig prinsenbal hebben gehad, 
en heel blij zijn met onze Hoogheid 
Prinses Dance en presidenten Oost 
en West.  Die avond is oud voorzitter 
Jaap van de Worp gehuldigd en kreeg 
uit handen van voorzitter Marc Slotman 
de speld en oorkonde uitgereikt als 
erelid van c.v. de Knienebelters. Ook 
hebben wij een geweldige kerstmarkt 
gehad dit jaar een markt met heel veel 
sfeer en muziek, een dank je wel aan 
alle mensen voor het kopen van onze 
tulbanden kniepertjes en kerstcake’s.  
Het kerstbrood dat ieder jaar door het 
raden van het gewicht, is gewonnen 
door  Esmee Koning uit Stadshagen, 
deze is door Prinses Dance en President 
Oost bij Esmee thuis gebracht. 

Maar nu het jaar 2017 is aangebroken 

gaan wij c.v. de Knienebelters weer van 
start. En wel op zaterdag 18 februari 
deze ochtend is de traditie van c.v. de 
Knienebelters dat de Hoogheid Prinses 
Dance door de gehele senaat van c.v. 
de Knienebelters onder de muzikale 
leiding van de kapel de Knollentrekkers 
om 12.00 uur van huis wordt opgehaald. 
s’Ochtens wordt op uitnodiging 
van onze Hoogheid Prinses Dance 
de Hoogheden uit Sassendonk en 
omstreken uitgenodigd bij de Hoogheid 
thuis, om de start van het carnaval in de 
Knienebelten mee te vieren, Hier wordt 
door carnavalsverenigingen uit Zwolle 
en wijde omtrek graag gehoor aan 
gegeven. Om 12.45 uur vertrekken wij 
met onze Hoogheid Prinses Dance en 
alle genodigden naar het Petuniaplein. 
Daar zal om 13.00 uur het embleem 
van c.v. de Knienebelters worden 
gehesen ten teken dat het carnaval in 
de Knienebelten van start is gegaan. Na 
een grote Polonaise onderleiding van 
de kapel de Knollentrekkers worden 
we in het Café ‘t Plein  getrakteerd op 
het traditionele blauwe handje. Dus 
al met al een fantastische start van 

Start Carnaval in de Knienebelten
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c.v. de Knienebelters. Hebben wij U 
nieuwsgierig gemaakt? Schroom niet, 
U bent van harte welkom vanaf 13.00 

uur op het petuniaplein 
om samen met c.v. 

de Knienebelters het carnaval in de 
Knienebelten van start te laten gaan en 
er weer een mooi carnavalsfeest van te 
maken.
ALAAF      ALAAF    ALAAF.                         

Seniorenbingo in Het Anker
Jaren achtereen heeft 
de wijkvereniging WVF 

met veel vrijwilligers om de 14 dagen 
op de donderdagmiddag de Bingo 
georganiseerd voor ouderen in ons 
wijkgebouw Het Anker.

Op uitnodiging van het bestuur van het 
Anker is, in overleg met de begeleiders 
van de Bingo, deze activiteit met ingang 
van 1 januari 2017 ondergebracht 
bij het Anker. Deze ontwikkeling 

sluit goed aan bij de doelstelling van 
activiteiten van het Anker en de overige 
bingobijeenkomsten die door het bestuur 
van het Anker worden georganiseerd. 
We hopen dat de groep Bingo-spelers  
gaat groeien zodat de ouderen met 
veel plezier 1x per 14 dagen weer een 
gezellige middag doorbrengen in Het 
Anker. U bent van harte welkom. 

De data kunt u vinden in de agenda van 
De Stins.

Mocht u als inwoner van Westenholte 
graag in een Fries koor willen zingen, 
dan is het goed te weten dat de 
repetities van het “Frysk Koar Swol” 
ingaande 1 januari plaatsvinden in uw 
eigen wijkcentrum “Het Anker”. Het koor 
repeteert daar elke vrijdagochtend om 
10.00 uur en staat onder leiding van 
Jelma Wiegersma.
Het gemengde koor telt zo’n 40 leden 
en zingt naast traditioneel, ook meer 
eigentijds Fries repertoire. Steeds meer 

niet-Friestaligen maken deel uit van ons 
koor; spreekt het zingen in het Fries 
ook u aan, wordt dan ook lid van dit 
gezellige koor!

U bent van harte welkom in “Het Anker” 
om een repetitie bij te wonen; wilt u 
meer informatie, dan kunt u mailen 
naar frysksjongkoarswol@outlook.com; 
bellen kan ook: (038) 453 03 08.

Graag tot ziens in “Het Anker”!

Fries koor oefent in Het Anker
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Hettie Leijten

Woonzorgcentrum Westenhage
Voorsterweg 44-003 | Telefoon: 06 83 12 55 96

Pedicure

Gespecialiseerd in Diabetische- en reumatische voet

Pedicure
Alice Siemens

Gespecialiseerd in Diabetische- en reumatische voet

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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Heb je een goed plan voor je wijk, dat 
te maken heeft met muziek, film, lezen, 
schrijven, theater, dans beeldende 
kunst of erfgoed? Dan kun je hiervoor 
vanaf nu geld aanvragen bij het 
BuurtCultuurfonds.

Projecten die voor het fonds in 
aanmerking komen, moeten aan 
bepaalde voorwaarden voldoen.
Je plan zorgt er bijvoorbeeld voor dat 
je buurt prettiger wordt om in te wonen. 
Of je daagt andere wijkbewoners uit om 
mee te doen en je activiteit is bedoeld 
voor publiek.

Wanneer je minder dan €1000,- 
aanvraagt, mag je dat zowel schriftelijk 
als mondeling doen. Dan ben je van 
harte welkom op het spreekuur van 
Ilona Kevelham of kun je een afspraak 
maken.
Als je meer dan €1000,- aanvraagt, 
moet dit schriftelijk gedaan worden 
via het daarvoor bestemde formulier. 
Deze aanvraag moet je als wijkbewoner 
indienen samen met een vereniging, 
gezelschap of organisatie.
Als je aanvraag binnenkomt en voldoet 
aan de minimum eisen, nodigen we je 
uit voor een gesprek. Binnen 6-8 weken 
na binnenkomst van je aanvraag hoor je 
of je aanvraag is goedgekeurd.

Meer weten? 
Neem contact op met Ilona Kevelham, 
adviseur BuurtCultuur en Amateurkunst  
Ilona.Kevelham@Stadkamer.nl
06-54604127

Werkdagen: maandag en dinsdag

Je kunt bij Ilona terecht voor: 
• vragen over het BuurtCultuurfonds, 
zoals: kan ik geld aanvragen voor mijn 
idee? Of: hoe vul ik het formulier het 
beste in?
• vragen of ideeën over activiteiten en 
projecten op het gebied van muziek, 
toneel & film, taal, dans, kunst of 
cultureel erfgoed in (o.a.) Westenholte.
• advies over organisatie, subsidies/
fondswerving en kwaliteitsverbetering 
amateurkunstverenigingen in (o.a.) 
Westenholte.
Zie ook voor meer info: 
http://amateurkunst.stadkamer.nl/

BuurtCultuurFonds
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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

HIER HAD UW
ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN
Vraag naar de mogelijkheden

stins@wijkverenigingwvf.nl
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Schoolplein De Ridderspoor komt tot bloei
Ook het 
schoolplein komt 

tot bloei 

Het schoolplein van 
Openbare Daltonschool De 
Ridderspoor komt tot bloei.  

Vorig jaar is een aantal ouders een 
werkgroep gestart met als doel het 
schoolplein in fases op te knappen en 
uitdagender te maken. Er is een mooi 
plan uitgewerkt, waarbij de leerlingen 
een grote rol hebben gespeeld.  De 
kinderen konden ideeën inbrengen, 
welke uiteindelijk in de kinderraad 
zijn besproken en ook daadwerkelijk 
zijn meegenomen in het plan. Door  
sponsorlopen, bag2schoolactie 
(inzamelen van kleding), verkoop 
van zelfgemaakte ansichtkaarten en 
dankzij een subsidie en sponsoring 
is er geld ingezameld, waardoor er 2 
mooie speeltoestellen konden worden 
aangeschaft.  Leerlingen 
van Talentstad hebben 
meegeholpen en veel 
werkzaamheden zijn 
uitgevoerd door een 
groot aantal ouders. 
Naast de nestschommel 
en het klimtoestel is er 
een mooi voetbalveldje 
en een basketbalring 
gerealiseerd en wordt het 
plein opgesierd door een 
wilgentenentunnel en –
hut. De prullenbakken 
zijn prachtig beschilderd 
door de leerlingen. Ook 

is er onlangs een mooie boom geplant 
waar een houten bank omheen zal 
komen te staan.  Maar het plein is nog 
niet klaar. Er zijn plannen voor nog meer 
groen en het aanleggen van tuintjes. 

Het plein wordt behalve voor 
ontspanning tijdens de pauzes ook 
gebruikt voor lessen. Er is ruimte voor 
sport en spel, maar er worden ook 
lessen gegeven in bijv. meetkunde. 
En er kunnen ateliers (workshops) 
op het plein worden gehouden, zoals 
tuinieren en fotografie. Uiteraard wordt 
de veiligheid niet uit het oog verloren. 
Daarom zullen ook de ondergronden 
vervangen worden. Dit is echter een 
zeer kostbare investering en daarom 
is sponsoring van harte welkom. Mocht 
u een bijdrage willen leveren, dan kunt 
u contact opnemen met de school 
op telefoonnummer (038) 421 55 77  
of mailen naar 
directie-Ridderspoor@ooz.nl.
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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.

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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Nieuws van de Stinskerk

Op 29 januari zal er ‘s 
morgens geen dienst zijn 
in de Stinskerk, maar wel 

in de Open Kring in Stadshagen, waar 
we om 09.30 uur een gezamenlijke 
viering hebben. Iedereen is daar van 
harte welkom.

Op 19 februari om 19.00 uur is er een 
JeugdContaKtdienst, waar iedereen 
weer welkom is.

Aan tafel in de voorjaarsvakantie 
met de Vakantie Bijbel Club 
Op woensdag 22 februari mogen alle 

kinderen uit groep 1 t/m 8 ‘Aan tafel’ 
in de Stinskerk! Er is weer van alles 
te doen die ochtend: lachen, zingen, 
verhalen, knutselen, rond het thema 
‘Aan tafel’. En de tieners vanaf groep 
7 volgen lekker hun eigen recept.  
Om 09.45 uur kun je aanschuiven en om 
10.00 uur start het programma. Om 12.00 
uur gaan we weer voldaan naar huis. 
We zoeken nog bedienend personeel 
(12+, interkerkelijk), bijvoorbeeld 
bij het knutselen van de kinderen. 
Meer informatie bestel je bij 
vbkwestenholte@gmail.com of (038) 
200 01 43 (Lucie van ‘t Slot).

De diensten op zondagochtend in de 
Stinskerk beginnen om 10.00 uur.
De avondontmoetingsdiensten in het 
Grand Café in Westenhage zullen 
plaatsvinden op  29 januari, 5, 12 en 26 
februari en 5 maart. 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

Koersbal elke maandagochtend 
Op maandagochtend, van 09.30 – 11.00 
uur is er een gezellige groep actief in de 
Stinskerk met koersbal. 
Bij koersbal worden afgeplatte ballen op 
speciale matten (8 meter) naar een klein 
balletje gerold. De ballen zijn aan een 
kant iets zwaarder, hierdoor ontstaat er 

bij het rollen een afwijkende curve. Wilt 
u de week met beweging beginnen en 
bent u benieuwd wat koersbal is, dan 
kunt u altijd een keer eens kijken en 
meedoen. 
Voor meer informatie en aanmelden 
kunt u bellen met WijZ, tel. (038) 851 57 
00.

Koersbal
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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

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

• Kopiëren/Printen
• Lamineren
• Inbinden
• Rillen/Vouwen
• Brocheren

En nog méér... Vraag naar de mogelijkheden.

Ook mogelijk bij Studio Jobpoint:
Decoratie • Klussen • Houten meubels • Fotografie • Cadeau- en seizoenartikelen

• Visitekaartjes
• Flyers
• Folders
• Posters
• Jubileumkaarten
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Home Start: voor een steuntje in de rug

Home-Start Zwolle biedt mogelijkheden 
voor gezinnen die een ‘steuntje in de rug’ 
kunnen gebruiken. Daarvoor heeft een 
nieuwe groep vrijwilligers onlangs de 
basistraining van Home-Start afgerond. 
Met hun basistraining kunnen zij ouders 
ondersteunen bij het opvoeden van 
kinderen in een periode met problemen.
Ieder gezin maakt wel eens een periode 
door waarin het niet zo goed gaat: 
ziekte, moeilijkheden met de kinderen, 
weinig contact met vrienden en familie, 
gebrek aan geld of spanningen met de 
partner. Meestal kun je zulke problemen 
zelf oplossen. Maar soms is het een 
opluchting als iemand tijd heeft om 
te luisteren of een handje helpt bij het 
goed regelen van praktische zaken. 
Een vrijwilliger van Home-Start Zwolle 
kan dit bieden.

Home Start Zwolle biedt ouders 
met hulp van getrainde vrijwilligers 
ondersteuning bij de opvoeding van 
hun kinderen (tussen 0 tot 12 jaar). Dit 
landelijk ontwikkelde programma wordt 
in Zwolle uitgevoerd door Frion en WijZ. 
Het bijzondere aan dit programma is dat 
een vrijwilliger een gezin voor maximaal 
een jaar een dagdeel per week kan 
ondersteunen in een periode dat het 
niet zo goed gaat. 
Voor meer informatie zie www.home-
start.nl of  mail met Home-Start 
coördinator Fenke Beeftink, tel: (038) 
851 57 00/ zwolle@home-start.nl

Fitgym in Het Anker en in de Stins – 
kom in beweging in 2017!
Bewegen heeft zowel op korte als lange 
termijn veel voordelen. Na het bewegen 
voelt u zich ontspannen, slaapt u beter 
en kunt u efficiënter omgaan met 
bijvoorbeeld stress of tegenslagen. U 
voelt zich zelfverzekerder, gelukkiger/
vrolijker. Door regelmatig te bewegen, 
bouwt u uw conditie op, waardoor u zich 
fitter voelt en u meer energie heeft. Op 
lange termijn heeft bewegen ook een 
positieve invloed. Door bewegen kunt 
u ziektes en/of kwaaltjes voorkomen. 
Bewegen houdt o.a. uw botten en 
spieren sterk en uw gewrichten soepel. 
Het bevordert de bloedsomloop, verlaagt 
uw bloeddruk en cholesterolgehalte, 
wat het risico op hart- en vaatziektes 
doet afnemen. Ook als u klachten heeft, 
zoals pijn/stijfheid (door bijvoorbeeld 
reuma of artrose) is bewegen goed. 
Het is van belang om uw spieren en 
gewrichten in conditie te houden. En 
door beweging neemt de stijfheid af en 
kan pijn worden verminderd.

Wekelijks vindt fitgym plaats op 
woensdag 09.00 – 10.00 uur in Het 
Anker en van 10.10 – 11.10 uur in 
de Stins. Fitgym is een gevarieerde 
beweegactiviteit, waarbij u 
bewegingsvormen uitvoert met bekende 
en minder bekende sportmaterialen. 
Iedereen kan op zijn/haar eigen niveau 
deelnemen. De groep verwelkomt u 
graag tijdens een gratis proefles. Voor 
meer informatie en/of aanmelden kunt 
u contact opnemen met WijZ, tel. (038) 
851 57 00. 

Home Start + Fitgym
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Het zal u niet ontgaan zijn dat het 
terrein van de voormalige basisschool 
De Wiekslag bebouwd is. In februari 
trekken de bewoners in hun nieuwe 
onderkomen. Op de benedenverdieping 
worden acht appartementen 
betrokken door acht jongeren met het 
Syndroom van Down. Naast de acht 
appartementen is er een gezamenlijke 
woonkamer-keuken. Deze groep krijgt 
24 uur begeleiding, maar gaan wel zo 
veel mogelijk zelfstandig hun leven 
vorm geven.

De ouders van deze jongeren zijn 
zes jaar geleden begonnen met deze 
toekomstplannen. Ze vroegen zich af 
in welke woonomgeving hun kinderen 
zich het beste zouden ontplooien. Een 
van de wensen was dat ze zouden 
kunnen wonen in een omgeving waar 
ze kunnen integreren in de buurt en 
geen anonieme bewoners zijn. De wijk 
Westenholte past bij dit beeld. De ouders 
zijn dan ook blij dat dit, samen met de 
zorgorganisatie Omega, gerealiseerd 

kan worden. Ze hopen dat de 
buurtbewoners deze nieuwe bewoners 
opnemen in hun gemeenschap, zodat 
ze echt onderdeel uit gaan maken van 
de buurt. Aan de bewoners zelf zal het 
niet liggen. Zij hebben vast vrijheid en 
een open houding in hun karakter zitten. 
Overdag zijn de meeste bewoners 
aan het werk in onder meer Bakkerij 
de Verwennerij en Studio Jobpoint in 
Westenholte, Brownies&downieS in het 
centrum van Zwolle en bij verschillende 
zorgboerderijen in het buitengebied van 
Zwolle.
De bovenverdiepingen worden door 
bewoners die zelfstandig in het leven 
staan. Alle nieuwe bewoners hopen 
u op een leuke manier een keer te 
ontmoeten. 

Wim Bos (ouder van een bewoner)
“Mensen een etiket opplakken is 
gemakkelijk
Het weer lostrekken veel moeilijker”.

Ingezonden: De Wiekslag wordt bewoondi n g e z o n d e n
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De Zonnebloem

Kort verslag van onze 
ervaringen op de bijzonder 

geslaagde Kerstmarkt, die W.V.F. 
georganiseerd heeft op 14 december 
2016.
Allereerst de voorbereidingen. Alle 
17 vrijwilligers van de Zonnebloem 
zijn hierbij actief. Zij maken kleine 
cadeautjes voor de verloting die 
op de markt gehouden zal worden. 
Deze cadeautjes worden vervolgens 
ingepakt, de kraam wordt opgetuigd 
en dan kan het starten. Al met al zijn 
12 vrijwilligers een aantal uren in touw 
om er weer een geslaagd festijn van te 
maken. We hadden zo’n 170 prijsjes in 
de aanbieding, die met elkaar ruim € 
500,00 voor onze komende activiteiten 
hebben opgebracht. De ruime opbrengst 
tekent naar onze mening de hele fijne 
sfeer die op de kerstmarkt aanwezig 
was. De organisatoren van  W.V.F. 
worden heel hartelijk bedankt voor deze 
mooie activiteit.

Oudere bewoners van Westenholte/
Spoolde genieten van ons Kerstdiner.
Voor een aantal oudere inwoners 
van Spoolde/Westenholte was het 
op 16 december al helemaal Kerst. 
Zij kregen een heerlijk kerstdiner 
geserveerd, bereid door de vrijwilligers 
van de Zonnebloem, afdeling Spoolde/
Westenholte.
De ontvangstruimte van Steven 
Stoffer aan de Papaverweg was voor 
deze bijzondere gelegenheid geheel 
in kerstsfeer gebracht. Steven zelf 
speelde naar hartelust kerstliederen op 
zijn piano.

De ingrediënten voor het uitgebreide 
driegangendiner werden gedoneerd 
door de Jumbo Supermarkt, 
Westenholte. Op deze manier willen de 
Zonnebloem en Jumbo samen zoveel 
mogelijk mensen laten genieten van 
een gezellig samenzijn met Kerst en 
een heerlijk kerstdiner.

Raymond Nagelmaeker, vrijwilliger 
van de Zonnebloem in Westenholte/
Spoolde.
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De kolk van Westenholte in de rijp - foto Jacqueline Zunnebeld

Ohja..., Wij verkopen ook 

biologisch vlees en check 

ook even onze Facebook en 

website voor acties en andere  

activiteiten !
Herman

• www.devreugdehoeve.nl     • Zalkerveerweg 20, Zwolle    • ☎ 06 28 74 57 28    

•  Eigengemaakte producten van schapen-  
    melk
•  Boerderijwinkel met producten uit de  
    streek en mooie cadeaus
•  Overheerlijke lunch  
•  Boergondisch dineren vanaf 16.00 uur.
•  Feesten en Partijtjes naar wens
•  Excursies voor jong en oud
•  Kindvriendelijk
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Frysk Selskip Swol

Het Frysk Selskip Swol heeft op 
zaterdag 28 januari een avond in 
Grand Café Urbana met muziek en 
verhalen. De zanger en verteller Bennie 
Huisman brengt deze avond delen 
uit zijn programma’s ‘Tiden ha tiden’ 
en ‘Nei Berlyn’. De avond is zowel 

toegankelijk voor leden van het Frysk 
Selskip Swol als voor niet-leden. Voor 
laatstgenoemden zijn ‘s avonds vanaf 
zeven uur kaarten te koop aan de zaal. 
Kaarten zijn ook vooraf te reserveren 
onder telefoonnummer (0529)  43 52 
51. De avond begint om 20.00 uur.

Op maandag 12 
december is de e-bike van de dirigent 
van Zang en Vriendschap gestolen. 
Dat was een heel onaangename 
verrassing. Helaas is op 19 december 
weer een e-bike gestolen. Dit keer heeft 
de fietsendief de fietsenstalling achter 
de kerk bezocht. Nu betrof het een 
bezoeker van de kerstzangavond. En 
beide fietsen stonden op slot!
Ik wil met dit bericht iedereen 
waarschuwen om goede 
voorzorgsmaatregelen te nemen. Alleen 
de fiets op slot zetten is niet voldoende. 

Maak de fiets zoveel mogelijk ergens 
aan vast!
En de fietsendief wil ik meegeven dat 
deze mensen heel erg het vertrouwen 
in de medemens kwijt raken. Besef wat 
u een ander aandoet! Zo’n fiets kost 
veel geld en velen hebben er het nodige 
voor opzij moeten leggen om hem aan 
te kunnen schaffen. De meeste mensen 
hebben een e-bike omdat ze anders 
niet meer kunnen fietsen en afhankelijk 
worden van anderen. 

Naam schrijver bij redactie bekend.

Ingezonden: Fietsendief op padi n g e z o n d e n

Op elke laatste vrijdag van de maand is 
er een gezellige middag met muziek in 
Westenhage  Op 30 december waren er 
al veel mensen uit Westenholte en dat 
was heel gezellig. 
Ondanks de onzekerheid over 
Westenhage hebben we de eerste 5 
maanden de muziek besproken. 
We, zijn de vrijwilligers. Welzijn heeft 

geen afvaardiging 
meer in Westenhage. 

27 –01 Bert En Hessel, (piano en 
zang ) erg leuk.
24-02 De Gasten, (een verrassend 
optreden en al eerder succesvol).
31 –03 Las Paljas, (amusementsorkest 
en zijn sporen al verdiend in 
Westenholte),
28-04 Swoll Trio, (staat garant voor 
gezelligheid).
26-05 Jillesz, (De enige echte).
Iedereen vanaf 55+ is welkom en de 
toegang is gratis. De middagen zijn 
vanaf 3 uur -  half 5,  

Borreluurtje Westenhage
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Hersenstichting

Mijn naam is Kristina Kortrijk, 
woonachtig inWestenholte. 

Dit jaar ben ik voor de derde keer weer 
de wijkcoördinator van de collecte van 
de Hersenstichting 2017 in Westenholte.

De Hersenstichting zet zich in om 
hersenen gezond te houden en 
hersenaandoeningen te genezen. 
Hiervoor is voorlichting nodig, worden 
er nieuwe projecten ontwikkeld en wordt 
er gewerkt aan goede patiëntenzorg. 
Voor dit werk is veel geld nodig.

Dit is de reden waarom ik graag namens 
de Hersenstichting in Westenholte in 
uw wijkblad, WVF de Stins, in een 
(tweetal) persberichtjes, wil laten weten 
aan de leden van WVF de Stins dat er 
in de week van 30 januari 2017 t/m 4 
februari  2017 weer gegeven kan gaan 
worden aan de collectanten van de 
Hersenstichting en wat de opbrengst 
is. Hierbij voeg ik het eerste persberichtje 
toe w.b.t de bekendmaking van de 
collecte van de Hersenstichting. Ik hoop 
dat u dit/deze persberichtje(s) vanwege 
het goede doel gratis wilt plaatsen in de 
nieuwe Stins.

Geef aan de collectant van de 
Hersenstichting.Van 30 januari t/m 4 
februari 2017 vraagt de Hersenstichting 

uw steun. Vele enthousiaste 
collectanten gaan in Zwolle op pad om 
geld in te zamelen voor al die mensen 
met een hersenaandoening. Vrijwel 
iedereen krijgt ooit te maken met een 
hersenaandoening. Hieronder vallen 
onder meer beroerte, dementie, autisme, 
hersentumor, de ziekte van Parkinson 
en ADHD. Er komen per jaar 160.000 
mensen met een hersenziekte bij. Bijna 
een half miljoen mensen kampen met 
blijvende ernstige gevolgen. 

De Hersenstichting zet alles op alles 
om hersenen gezond te houden en 
hersenaandoeningen te genezen. Om 
dit te bereiken laten we onderzoek 
doen, geven we voorlichting, voeren we 
vernieuwende projecten uit en werken 
we aan goede patiëntenzorg. Voor dit 
werk is veel geld nodig. 

Geef daarom aan de collectant. U 
kunt ook uw gift overmaken op IBAN: 
NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. 
Hersenstichting Nederland, Den Haag.

Hartelijk dank voor uw steun! Meer 
informatie kunt u vinden op www.
hersenstichting.nl. 

Wijkcoördinator Hersenstichting 
Westenholte Kristina Kortrijk

Telefoon:06 24 96 00 41

Reumafonds

De jaarlijkse 
Reuma collecte zoekt nog collectanten.
Er wordt gecollecteerd van 13 t/m 18 
maart.

U kunt zich opgeven bij:
Rieky Koetsier tel. 038 4219038
e-mail: koetsier16@sallandxs.net

Rieky Koetsier
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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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Na het heffen van het glas, 
tijdens de nieuwjaarsborrel 
op donderdag 5 januari, 

komt Excelsior weer op gang. De 
vakantie is voorbij, de lessen en 
repetities van de diverse onderdelen 
zijn gestart en veel activiteiten voor 
2017 staan gepland.

Voorspeelavond leerlingen 
Bij Excelsior  wordt een groot deel 
van de vereniging  gevormd door de 
jeugd. De vereniging heeft een eigen 
opleidingsprogramma, waarbinnen 
veelal jongeren een blaasinstrument 
leren bespelen of een opleiding tot 
slagwerker krijgen. De leerlingen worden 
door ervaren docenten en dirigenten via 
de vereniging opgeleid tot volwaardige 
amateur musici. Op vrijdag 27 januari 
laten de leerlingen van Excelsior 
van zich horen tijdens de jaarlijkse 
Voorspeelavond. In de Stinskerk zijn 
vanaf 19.00 uur alle vorderingen te 
beluisteren. Niet alleen de leerlingen 
die al een instrument hebben gekozen, 
ook de leerlingen die de AMVE-cursus 
bij  Excelsior volgen, treden voor het 
voetlicht. Een gezellige avond, waaraan 
iedereen op zijn eigen wijze een muzikale 
bijdrage levert.

Zwolle’s MAESTRO 2017 
Het lijkt zo eenvoudig om een orkest te 
leiden, alsof een dirigent wat willekeurig 
met z’n armen staat te zwaaien. Maestro 
laat zien dat je over heel wat capaciteiten 
én charisma moet beschikken om 

een orkest van 50 man goed door een 
muziekstuk te leiden. Muziekvereniging 
‘Excelsior’ Westenholte organiseert 
op 11 februari 2017 de tweede editie 
van Zwolle’s Maestro in Het Anker. 
Excelsior laat 4 bekende Zwollenaren 
deze strijd aan gaan. Zaterdag 11 
februari 2017 is de grote finale. De 
voorbereidingen voor deze finale 
worden op 3 voorafgaande donderdagen 
gehouden. De vier deelnemers aan 
Zwolle’s MAESTRO 2017 zijn Marleen 
Degens (Lindeboom Patisserie en 
Chocolaterie Banket Zwolle), Aranka 
Wijnbeek (Conservator Stedelijk 
Museum Zwolle), Jan Willem Klomp 
(International Transportbedrijf Klomp 
B.V. Zwolle) en Maarten Westerduin 
(voorzitter CDA Overijssel/voorganger 
Stinskerk Westenholte). Zij dirigeren 
elk twee muziekstukken. Dit betekent 
op 11 februari een avond vol bekende 
muziek en een avond vol plezier. 
Een vakkundig samengestelde jury 
beoordeelt de deelnemers met het 
geven van punten. Doorslaggevend voor 
de winnaar is het publiek. Degene die 
het meeste succes ontvangt vanuit het 
publiek, gemeten aan het applaus, wordt 
verkozen tot Zwolle’s MAESTRO 2017. 

Zwolle’s MAESTRO 2017 begint om 
20.00 uur in Het Anker. De entree 
bedraagt € 8 p.p. (voor kinderen tot 12 
jaar € 5 p.p.). Toegangskaarten zijn te 
koop bij de servicebalie van de Jumbo 
en via de leden van Excelsior.

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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Goede voornemens van Zweeder

Zodra sinterklaas 
vertrokken is begint het 
me te knagen: welke 

goede voornemens voor het komende 
jaar zal ik eens maken. Jaren geleden 
ben ik al gestopt met roken, een borrel 
gaat er nog best in en laat ik me door 
niemand afnemen, afvallen is toch 
onbegonnen werk voor iemand met mijn 
postuur, wat moet ik nou.
Om me heen voel ik bij iedereen 
langzaamaan gedachten boven 
borrelen. De sportscholen maken zich 
op voor een fantastisch januari met nóg 
meer klanten (die dan na februari niet 
meer komen opdagen maar wel vergeten 
op te zeggen). De afvalgoeroes leggen 
hun boeken vooraan bij Waanders in de 
hoop ook een graantje mee te pikken 
van de “goede voornemens”.

De volgevreten Kerst is voorbij, 
oliebollend oud en nieuw staat voor de 
deur. De klok loopt naar middernacht, 
iedereen begint opgewonden nep-
champagne tevoorschijn te halen, buiten 
worden de lege bierflesjes alvast met 
zand gevuld om straks de raketten met 
mooie pluimen de lucht in te sturen. En 
ik zit nog steeds op de bank voor me uit 
te somberen: welke goede voornemens 
zal ik dit jaar eens maken. Ik denk nog 
even aan afgelopen jaar, wat had ik toen 
ook alweer voor plan?  Er schiet me niks 
meer te binnen. Tjee, blijkbaar ook niet 
iets wat ik echt heb volgehouden. 

Dan slaat de klok op de TV twaalf uur, 
Rotterdam viert feest, wij volgen. Ik kom 
uit de bank en ga buiten kijken  naar 

al die mooie luchtvervuiling. Hoeveel 
kinderen in arme landen zou je van het 
geld van die knallen jarenlang kunnen 
voeden? Buren komen op me af en 
wensen me een gelukkig nieuwjaar. Ik 
doe natuurlijk hetzelfde, dat hoort ook 
zo. En ze bedoelen het allemaal goed 
hoor. Weten zij veel dat ik nog geen 
goede voornemens heb gemaakt. Om 
half een ga ik maar weer naar binnen, 
de jongelui buiten knallen nog een poos 
door.

De volgende ochtend kijk ik uit het 
raam. Ik verwacht een puinhoop aan 
vuurwerkrestanten. Maar  alles is al 
opgeruimd. Daar word ik toch een 
beetje blij van van binnen. Eigenlijk niet 
een beetje blij, maar heel veel blij. 
En dan, opeens, weet ik het: mijn goede 
voornemen. Ik neem me voor om in 2017 
de wereld positiever tegemoet te treden, 
niet somberen over alles wat verkeerd, 
moeilijk of misschien zelfs onbereikbaar 
is, maar lachen en genieten van alle 
moois en goeds om me heen: zorgzame 
buren, enthousiaste ondernemers op 
het plein, bloeiende verenigingen in 
Westenholte, misschien nog wel ijs 
op onze eigen ijsbaan. Zelfs een paar 
windmolens bij Scania kan ik opeens 
waarderen als eigen energiebron.
Ik ben in december naar KerstXXL 
in Het Anker geweest en zag de vrek 
Scrooge veranderen. Zo voel ik me nu 
ook, ik ga er in 2017 fris tegenaan en zal 
proberen jullie er tien maal deelgenoot 
van te maken.

Zweeder.
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Zondag  16.00 - 21.00
Maandag Gesloten
Dinsdag  11.00 - 21.00
Woensdag 11.00 - 21.00
Donderdag 11.00 - 21.00
Vrijdag  11.00 - 21.00
Zaterdag 11.00 - 21.00

Petuniaplein 7 | Westenholte | Zwolle
Tel. (038) 422 75 54

www.deweste.nl

oostindiehaarspecialisten.nl
038-4225069

Petuniaplein 2 / 8042AV / Zwolle

DROGISTERIJ JOOP SCHRIJVER
PETUNIAPLEIN 10
8042 AV WESTENHOLTE /ZWOLLE
TELEFOON: (038) 421 40 18
EMAIL: JOOPSCHRIJVER@COCOSOFTMAIL.COM

Foto's direct afdrukken of bestellen 
via bluetooth en facebook of 
rechtstreeks vanaf 
smartphone, ipad, fototoestel of 
opslagmedium.
 
Direct afdrukken kan nu in 3 formaten: 
10x15 cm  0,25
13x18 cm  0,49
15x20 cm  0,59
 
Goedkoopste van Nederland

N I E U W
Geheel vernieuwde foto kiosk
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januari
vr 27 Oud papier
vr 27 15.00 55+ Borreluurtje met Bert en Hessel Westenhage
vr 27 19.00 Voorspeelavond leerlingen Excelsior De Stinskerk
ma 30 20.00 Klaverjassen Het Anker
februari
do 2 14.30 Bingo senioren Het  Anker
vr 3 19.30 Grote bingo Het Anker
za 11 20.00 Zwolle's MAESTRO 2017 Het Anker
ma 13 20.00 Klaverjassen Het Anker
do 16 14.30 Bingo senioren Het Anker
za 18 Ophalen Hoogheid De Weide Steen
vr 24 Oud papier
vr 24 15.00 55+ Borreluurtje met De Gasten Westenhage
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
do 2 14.30 Bingo senioren Het Anker
vr 3 19.30 Grote bingo Het Anker
ma 13 20.00 Klaverjassen Het Anker
do 16 14.30 Bingo senioren Het Anker
vr 24 Oud papier
vr 24 20.30 Paasbingo De Weide Steen

deadline advertenties deadline kopij verschijning

16 februari 23 februari 9 maart
23 maart 30 maart 13 april
27 april 4 mei 18 mei

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!


