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StinsKracht ontmoetingsochtend 

Uitnodiging Algemene ledenvergadering

Het bestuur van 
wijkvereniging WVF nodigt u graag 
uit voor de jaarlijkse Algemene 
ledenvergadering.

Dit jaar vindt de ledenvergadering 
plaats op maandag 20 maart 2017 om 
20.00 uur in Het Anker.

De agenda omvat het volgende:

•	 Opening
•	 Verslag ALV 2016
•	 Mededelingen
•	 Jaarverslagen van de werkgroepen
•	 Financieel jaarverslag
•	 Verslag kascommissie / benoeming 

nieuwe kascommissie
•	 Voorstel wijziging vergaderstructuur 

Conform hetgeen tijdens de ALV 
2016 is besproken, stelt het bestuur 
voor de statuten te wijzigen (zie 
bijlagen).

•	 (her)benoeming bestuursleden De 

zittingstermijnen van alle 
bestuursleden zijn verstreken. Het 
bestuur stelt voor de volgende 
bestuursleden te herbenoemen:

•	 Luut Kroes (voorzitter)
•	 Bregje van de Lisdonk 

(penningmeester)
•	 Martijn Ganzevles (algemeen lid)
•	 Koos Bakker (algemeen lid)
•	 De secretaris (Bert Jan Souman) 

is aftredend. Het bestuur stelt voor 
in zijn plaats te benoemen Linda 
Bosselaar – Modderkolk

•	 Jubilarissen
•	 Rondvraag
•	 Sluiting

De vergaderstukken kunnen worden 
opgevraagd bij de secretaris 

Graag tot ziens op 20 maart!

Bert Jan Souman, 
secretaris@wijkverenigingwvf.nl

Op vrijdag 3 februari organiseerden 
de StinsKracht loketmedewerkers 
een ontmoetingsochtend voor de 
vrijwilligers. Onder het genot van een 
kopje koffie of thee met wat lekkers was 
er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, 
ervaringen met elkaar te delen en 
vragen te stellen. Alle vrijwilligers waren 
uitgenodigd, ook buurtbewoners die nog 
niet als vrijwilliger zijn ingezet waren van 

harte welkom. De loketmedewerkers 
en een aantal medewerkers van het 
Sociaal Wijkteam West waren deze 
morgen aanwezig en bekeken samen 
met de vrijwilligers waarvoor ze op kort 
termijn of in de toekomst ingezet kunnen 
worden. 

Het werd een gezellige ochtend 
in het pand van studio Jobpoint 
(Westenholterweg 50). Rond 10 uur 
was het al gezellig druk met enkele 
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bekende gezichten. Voor ons als 
loketmedewerkers was het ook fijn om 
bij de regelmatig voorbijkomende namen 
nu ook een gezicht te hebben.
Er werd informeel gekletst over wat 
iemand zoal voor de buurt zou willen 
doen; hond uitlaten, rommelen in de tuin 
(eventueel met meerdere vrijwilligers 
samen, hoe meer zielen hoe meer 
vreugd), gezellig koffie drinken of een 
activiteit als knutselen / handwerken / 
wandelen, noem maar op.

Ook vrijwilligers die nog niet waren 
ingezet, maar zelf al wel hulp ontvangen 
hadden, kwamen er achter dat ze met 
bijvoorbeeld een kopje koffie doen bij 
iemand ook een hulpvraag kunnen 
helpen invullen: zeer waardevol! 
Het enthousiasme om wat voor je 
wijkbewoners te betekenen en zo ook 
zelf je sociale contacten eventueel uit te 
breiden was duidelijk aanwezig. Tegen 
11 uur kwamen we bijna stoelen te kort 
door de prettige opkomst.

Als Stinskrachtmedewerkers en Sociaal 
Wijkteam kijken wij terug op een zeer 
geslaagde ochtend die we zeker vaker 
gaan houden. Wellicht op een ander 
tijdstip in verband met de mensen met 
een baan. We krijgen zo een beter beeld 
van de mensen en hun hulpaanbod / 
hulpvraag en kunnen daardoor sneller 
en doelgerichter een match maken.

Neemt u ook af en toe een kijkje op ons 
online dorpsplein www.stinskracht.nl? 
Op het prikbord en bij hulp gevraagd / 
aangeboden kunnen buurtbewoners ook 
zonder bemiddeling van het loket met 
elkaar in contact komen. Tevens kunt u 
zich daar aanmelden voor de wekelijkse 
buurtmail. Samen maken we de wijk!

Hartelijke groet en graag tot ziens!
Loketmedewerkers StinsKracht

Contact@stinskracht.nl
06 12 61 32 80
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Op zaterdag 
11 maart 

a.s. organiseren wij als StinsKracht 
Buurtverbinders een High Tea, speciaal 
voor nieuwkomers in Westenholte!

Alle buurtbewoners die in het afgelopen 
jaar in Westenholte zijn komen wonen, 
hebben van ons medio februari 
een uitnodiging ontvangen voor de 
StinsKracht High Tea, die wij voor de 
2e keer organiseren in het kader van 
de landelijke NLDoet-actie van het 

Oranjefonds.

11 maart StinsKracht High Tea

Kinderactiviteiten: Ja of Nee?

Dringende oproep!

Ook dit jaar staan er weer de nodige 
kinderactiviteiten gepland. Activiteiten 
die al meer dan 30 jaar in de wijk 
worden gehouden. Waarmee het voor 
de kinderen in Westenholte uiterst 
plezierig is om te wonen. 
Want is er een groter genoegen voor 
kinderen dan het houden van een 
palmpasentocht, spelletjes doen met 
koningsdag, lampionnen maken en 
samen Sinterklaas binnen halen. 

Het is een vanzelfsprekendheid voor de 
bewoners van Westenholte maar, die 
zelfde vanzelfsprekendheid staat op de 
helling. De vrijwilligers die het tot nog 
toe hebben gedaan, willen het na vele 
jaren wel eens overdragen. Tot nog toe 
hebben zij niemand kunnen vinden die 
het stokje wil over nemen. 

Zij hebben, om begrijpelijke reden, 
er toch een punt achter gezet. Als er 
nu niets gebeurt, komen daarmee de 
kinderactiviteiten voor 2017 en daarna 
te vervallen. En dat, lieve inwoners van 
Westenholte, is voor mij onvoorstelbaar. 
Dus bij dezen een dringende oproep 
aan de bewoners van onze wijk om 
de organisatie van kinderactiviteiten 
op te willen pakken. En weet dat u 
het niet alleen hoeft te doen. Daar 
waar nodig, ondersteunt het bestuur 
van de wijkvereniging en er liggen 
draaiboeken klaar voor alle activiteiten. 
Met deze werkzaamheden levert u een 
enorme bijdrage aan de leefbaarheid 
van onze wijk en het welbevinden van 
de kinderen. Dus laat van u horen op 
tel nr (038) 422 33 18 of voorzitter@
wijkverenigingwvf.nl

Luut Kroes,
Voorzitter wijkvereniging WVF
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Voorjaarskinderkledingbeurs

In het weekend 
van 24 en 25 maart 
organiseert de werk- 
groep Beurzen 
van wijkvereniging 

WVF een tweedehands 
voorjaarskinderkledingbeurs.  

Op vrijdagavond 24 maart kan tussen 
18.30 uur en 19.30 uur schone en 
eigentijdse voorjaarskleding vanaf maat 
80 t/m maat 176 ingeleverd worden 
bij het nieuwe Anker (Voorsterweg 36, 
8042 AD Zwolle). Zaterdagochtend 25 
maart wordt de kleding op de beurs 
verkocht tussen 9.30 uur en 11.00 uur.  
Via onderstaand mailadres kunt u 
een code aanvragen om kleding in 
te brengen. Daarna ontvangt u van 
ons informatie over onze werkwijze 
en instructies met betrekking tot het 

inbrengen, coderen en prijzen van de 
kleding etc. 
Van de opbrengst van de verkochte 
kleding is 80% voor de inbrenger en 
20% voor de wijkvereniging (dekking 
van de onkosten). Voor meer informatie 
verwijzen wij u graag naar onze 
website; www.wijkverenigingwvf.nl, 
onder werkgroep Beurzen. 
 
Voor het goed laten verlopen van de 
beurs hebben wij vrijwilligers nodig. 
Je kunt je opgeven om op 24 en/of 25 
maart te helpen door een mail te sturen 
naar beurzen@wijkverenigingwvf.nl. 
Als vrijwilliger mag je voorafgaand aan 
de beurs al enkele stuks kleding kopen. 
We hopen op jouw komst, als bezoeker 
of als vrijwilliger! Graag tot dan! 

Werkgroep Beurzen WVF 

Op zaterdag 11 maart zijn zij van 
harte welkom in woonzorgcentrum 
Westenhage (Voorsterweg 42) om 
andere nieuwe buurtbewoners te 
ontmoeten, van 14:30 tot 17 uur. Onder 
het genot van een kopje thee en wat 
lekkers willen wij onze nieuwkomers 
graag kennis laten maken met onze 
wijk(bewoners) en vertellen we ze meer 

over ons burenhulpinitiatief StinsKracht!

De StinsKracht High Tea wordt mede 
mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, 
Jumbo Westenholte, Valentijn Groente 
& Fruit en Bakkerij De Verwennerij.

Hartelijke groet,
StinsKracht Buurtverbinders
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Nieuws van de dierenweide

Bij het schrijven van het 
stuk (eind februari) is 
de buurtweide helaas 
nog steeds gesloten in 

verband met de vogelgriep. Er is nog 
geen toestemming van de gemeente 
om weer te openen. We hopen dat de 
vogelgriep snel weer over is en dat 
iedereen ons weer kan bezoeken.

De afgelopen tijd hebben 
we echter niet stilgestaan 
en is er veel geklust. 
Zo is de geitenstal 
helemaal leeggehaald 
en schoongemaakt en 
er is binnen het een en 
ander gerepareerd. We 
hebben wat pech met 
de watertoevoer. De 
Stinsweide heeft geen 
stromend water maar 
er wordt grondwater 
opgepompt via een 
druksysteem. Hier zit 
nu een lek in. Dit gaat 
gemaakt worden, maar 
tot die tijd gebruiken we 
de ouderwetse pomp die 
buiten staat. Terug in de 
tijd J

In de voorjaarsvakantie hebben 
2 cavia’s en 2 konijnen van het 
Thorbeckecollege gebruik gemaakt van 
het knaagdierenhotel. Voor € 7,50 per 
week kan uw knaagdier dit ook. 

We hopen iedereen gauw weer te zien, 
op naar de lente!

Stinsje:  Horloge gezocht

Wie heeft een horloge gevonden? 
Vermoedelijk verloren bij het uitlaten 
van de hond in het Stinspark of net 
daarbuiten.

Bertie Pauw - de Koning

Tel.: 421 34 69 
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Nog maar een paar 
weken. Op vrijdag 7 en 
zaterdag 8 april a.s. staan 

de gasten van De Richel in de mooie 
bovenzaal van Het Anker. Tijd om juist 
dan Het Anker maar te mijden? Nee! 
Juist dan moet u er zijn. Op deze dagen 
speelt toneelgroep “de Voorst” namelijk 
om 20.00 u het blijspel “De Richel”.

U kunt meeleven met de bewoners 
van pension “De Goot”. Een groep 
bewoners aan de zelfkant van de 
maatschappij. Een meelevende (nou 
ja….) sociaal werkster en een naïeve 
stagiaire zorgen ervoor dat hun tijd in 
het pension aangenaam verloopt. Maar 
ja, de buurt hè…. Er is weinig begrip 
en weinig inlevend vermogen van de 
burgerlijke buurtbewoners. Weg moeten 
ze met hun onaangepaste gedrag! Dat 
gaat natuurlijk zomaar niet en dat leidt 
tot hilarische en soms ontroerende 

taferelen. En als de ontwikkelingen 
in het pension dan ook nog eens een 
heel andere en onverwachte kant op 
gaan…….

Voor slechts € 8,50 kunt u kaartjes 
kopen bij Bloemenhuis Gerbera en bij 
het postagentschap van de Jumbo aan 
het Petuniaplein en bij ons wijkcentrum 
“Het Anker”. Kinderen die nog op de 
basisschool zitten, betalen slechts € 
1,-. Koopt u uw kaartje aan de zaal, 
dan betaalt u € 9,50. Bent u lid van 
de wijkvereniging WVF? Dan wordt de 
avond nóg mooier want bij de toegang 
krijgt u dan een gratis consumptiemunt. 
Vergeet dus niet uw lidmaatschapskaart 
mee te nemen naar de voorstelling!

Tot ziens op 7 of 8 april in Het Anker!

<-- Een aantal van onze rekwisieten.
Wordt u al nieuwsgierig?

...van De Richel in Het Anker!
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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
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Avanti Yoga en Floorfit (55+) zoeken leden!

Op maandagavond 
om 18.00 uur wordt 
in zaal 4 in Het Anker 

yoga gegeven. De les is een mix van 
hatha yoga en yin yoga. De les is 
een afwisseling van inspanning en 
ontspanning om lichaam en geest in 
balans te brengen. De les bestaat uit 
diverse houdingen, die met aandacht 
en geduld worden uitgevoerd. De 
les wordt afgesloten met een totale 
ontspanning. Yoga vermindert stress 
en in het algemeen wordt het lichaam 
soepeler. Yoga is prestatieloos en voor 
iedereen toegankelijk. 
Op woensdagavond om 19.00 uur 
wordt in zaal 1 in Het Anker floorfit 
55+ gegeven. De naam zegt het al: 
de les richt zich op dames van 55 jaar 
en ouder. De les is op muziek en start 
met een warming up. Daarna volgt een 
eenvoudige passenserie (choreografie) 
en diverse spierverstevigende 

oefeningen op de mat (zie foto), maar 
ook de dynabands en dumbells worden 
regelmatig gebruikt om oefeningen te 
verzwaren. Soms doen de dames voor 
de variatie een balspel of een circuitje. 
Eveneens op woensdagavond wordt 
in zaal 1 in Het Anker om 20.00 
uur floorfit gegeven. Deze les heeft 
overeenkomsten met de floorfit 55+ maar 
er wordt gewerkt met snellere muziek, 
een moeilijkere choreografie (die nog 
steeds toegankelijk is voor iedereen) 
en zwaardere spierverstevigende 
oefeningen. 
Het is mogelijk drie lessen vrijblijvend 
mee te doen alvorens lid te worden. De 
lessen zijn in Het Anker: Voorsterweg 
36. 
Kijk voor meer informatie en het 
volledige lesaanbod: www.avantizwolle.
nl en facebook.com/avantizwolle 

TC WVF: Bring a (tennis)friend!

Zaterdag 11 maart is 
de officiële start van 
het tennisseizoen 2017 
in Westenholte met de 

jaarlijkse open dag. Tennisclub WVF 
vraagt die dag haar leden een bekende 
mee te nemen die interesse heeft om 
lid te worden. Alle Westenholtenaren, 
Voorstenaren, Frankhuizers en 
tennisliefhebbers die nieuwsgierig 
zijn naar de mogelijkheden zijn 
welkom op de open dag van 10.00 
– 14.00 uur bij de tennisclub aan 
het Stinspark. Tennisschool Zwolle 
- die de tennislessen verzorgt bij TC 

WVF - is aanwezig om tennisclinics 
te verzorgen. Nieuwe leden kunnen 
gebruik maken van aantrekkelijke 
aanbiedingen om lid te worden. 
Ook wordt de nieuwe clubkleding 
geïntroduceerd. De vereniging heeft 
gekozen voor een opvallend tenue die 
jong en oud aanspreekt in de kleuren 
nachtblauw en oranje flame. Ook zullen 
de nieuwe KNLTB ledenpassen 2017 
worden uitgedeeld, waarmee de leden 
alle dagen kunnen tennissen op hun 
eigen park en mee kunnen doen aan 
toernooien bij andere tennisclubs.
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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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Wereldoriëntatie op De Ridderspoor

Wereldoriëntatie
Hoe ontwikkelen kin-
deren hun kennis en 
vaardigheden om te 
kunnen functioneren in 
de huidige maatschappij? 
Door samen te werken, 
zelfstandig te werken, 
verantwoordel i jkhe id 
leren nemen (kenmerken 
Dalton onderwijs).  
Door met elkaar te 
communiceren, kritisch 
te denken, creativiteit te 
gebruiken en te durven 
presenteren.  ICT speelt 
hierin ook een belangrijke 
rol. 

Op Dalton Basisschool 
De Ridderspoor wordt 
veel aandacht besteed 
aan deze vaardigheden 
door een nieuwe 
manier van werken met 
wereldoriëntatie.
De leerkrachten hebben 
een eigen leerlijn 
ontwikkeld voor het vak wereldoriëntatie. 
Bij wereldoriëntatie komen vakken 
als aardrijkskunde, geschiedenis en 
natuurkunde/biologie aan bod, maar 
wordt er tevens aandacht besteed aan 
bijvoorbeeld cultuur, Engels, rekenen en 
taal/woordenschat en ICT. Gedurende 
het schooljaar worden er verschillende 
thema’s aangeboden die aansluiten op 
de reguliere leerlijnen, echter is er naast 
de vastgestelde doelen veel ruimte voor 

eigen inbreng van zowel 
leerkrachten als leerlingen. 
Omdat er niet vastgehouden 
wordt aan standaard 
lesmateriaal, is de lesstof 
altijd actueel.

Er vindt klassikaal 
kennisoverdracht plaats door 
de leerkracht en vervolgens 
gaan de kinderen in groepjes 
aan de slag om te werken 
naar een eindproduct. Per 
groepje van gemiddeld 
7 kinderen worden 
deelthema’s verdeeld. 
Per deelthema komen de 
kinderen bij elkaar om kennis 
te vergaren. Vervolgens 
komen de kinderen weer 
terug in hun eigen  groepje 
om de kennis met elkaar te 
delen en te verwerken in een 
eindproduct, bijvoorbeeld 
een muurkrant of een 
presentatie. Bij het thema 
“het weer” is bijvoorbeeld 
een heus weerbericht 
gefilmd en bij het thema 

“kriebelbeestjes“ zijn kijkdozen met 
beestjes van klei geknutseld. Tenslotte 
worden deze eindproducten met elkaar 
besproken en geëvalueerd. Aan de 
thema’s kunnen excursies gekoppeld 
worden of bijvoorbeeld een gastspreker, 
dus heeft u iets interessants om met 
de kinderen te delen, dan horen wij dat 
graag..
De kinderen zijn laaiend enthousiast en 
zijn straks helemaal klaar voor de 21st 
century skills!
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vrijdag 
7 april 2017
09.00 - 11.30 uur

Naar welke 
school ga jij straks?

Kom kijken op onze basisschool!
KORIANDERPLEIN 8-10, ZWOLLE   |    WWW.DERIDDERSPOOR.NL 
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Kleuteren op De Ridderspoor

Uw 
zoon of dochter gaat 
binnenkort voor het eerst 
naar school. Spannend! 
Zowel voor uw kleuter 
als voor uzelf, als ouder. 
Deze grote stap begint 
al bij de schoolkeuze, 
want u wilt voor uw kind 
een veilige, vertrouwde 
en leerzame omgeving. 
Op de Ridderspoor wordt 
dit geboden, de kinderen 
voelen zich zeker snel 
op hun gemak bij juf Inge 
Wachtmeester in groep 
1-2.

De Ridderspoor is een 
kleinschalige, openbare 
Daltonschool, centraal 
gelegen in de wijk 
Westenholte, maar ook 
zeer toegankelijk voor 
de omliggende wijken. 
Deze centrale ligging 
wordt ook benut tijdens 
de themalessen, zo gaan de kinderen 
bijvoorbeeld regelmatig naar de 
nabijgelegen dierenweide of wordt er een 
uitstapje gemaakt naar de supermarkt. 

De kinderen van de peuterspeelzaal van 
Doomijn, die zich in het schoolgebouw 
bevinden, worden ook betrokken bij 
de kleutergroepen. Door bijvoorbeeld 
samen buiten en in de klas mee te 
spelen, is de overgang naar de “grote 
school” minder groot.

Het ruime kleuterlokaal 
biedt een rijke speel- en 
leeromgeving. Een keer per 
week krijgen de kleuters 
gym met verschillende 
gymtoestellen in de gymzaal 
in de school en daarnaast 
wordt de gymzaal regelmatig 
gebruikt voor spellessen. 
Het Daltonprincipe is terug 
te vinden in verschillende 
facetten. Er wordt 
bijvoorbeeld gewerkt met 

maatjes, een planbord en 
het zelf pakken en opruimen 
van spullen in de klas. Ook 
leren de kinderen al vroeg 
hoe ze een spelplan kunnen 
maken door vooruit te kijken 
voorafgaand aan het spelen 
en na afloop terug te kijken 
op wat ze gedaan hebben. 
Zo leren ze al vroeg hoe ze 
vooruit kunnen kijken, hoe 
ze kunnen samenwerken 
en zelfstandig te handelen. 
Regelmatig zijn er thema’s 
waarbij de kleuters gemengd 

met de grotere kinderen samenwerken. 
Dit versterkt het groepsgevoel en de 
saamhorigheid op school.

Nieuwsgierig geworden? Neem eens 
een kijkje op de site www.deridderspoor.
nl of op de Facebookpagina. Nog leuker 
is het om eens samen met je kind langs te 
komen voor een vrijblijvende rondleiding. 
U kunt daarvoor contact opnemen met 
De Ridderspoor op (038) 421 55 77.
U bent van harte welkom!
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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

Hou jij van zingen? 
En ben jij 8 jaar of ouder? 

Dan zijn wij op zoek naar jou voor ons christelijk kinderkoor 

‘Young Spirit’ 
We repeteren  op woensdag van 19.00 tot 19.45 uur in de 

Stinskerk, Westenholterweg 19 te Zwolle. Van harte welkom!

Voor opgave of meer info: 

Mariska Vels, mariskavels69@gmail.com of 06-46441869
Marjan Petersen, cpmpvd@hetnet.nl of 06-50945969
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Nieuws van de Stinskerk

ZangContaKtdienst:  
Johannes de Heer 
Zangdienst

Op zondag 19 maart om 19.00 uur is 
er weer een zangdienst. Een uur lang 
zingen we met elkaar mooie, bekende 
liederen uit de Johannes de Heer 
zangbundel.
 De straatdokter komt op bezoek!
De ZWO-commissie heeft dit jaar het 
steunen van de straatdokter als project. 
Op 22 maart is er om 20.00 uur in de 
Gosen ten Kloosterzaal een bijeenkomst 
met de straatdokter van Zwolle. Hij komt 
dan vertellen over zijn werk onder dak- 
en thuislozen. 
 Op 6 april viert de ZWO-commissie haar 
25 jarig jubileum! Er is een tentoonstelling 
over de projecten die in al die jaren 
gesteund zijn. En er is ruim gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten en bij te praten. 
Inloop met koffie of thee vanaf 19.30 uur 
waarna we om 20.00 uur beginnen. 
Voor meer info: www.stinskerk.nl/
kerkenraad/diakonaat.html.
 Op zondag 9 april om 19.00 uur 
StinsContaKtdienst 
In deze dienst zal ds. Perk voorgaan. 
Van harte welkom!

Vespers in de Stinskerk in de Stille Week 
– Goede Vrijdag – Pasen.
In de week voor Pasen – 10 april tot en 
met 15 april – is er elke avond om 19.30 
uur een vesper in de Stinskerk. Tijdens 
de vespers wordt er gezongen, uit het 
lijdensevangelie gelezen en zijn er ook 
stiltemomenten. Op Goede Vrijdag is 
er om 19.30 uur een kerkdienst, waarin 
het Heilig Avondmaal wordt gevierd. Op 
Eerste Paasdag om 09.30 uur is er een 
feestelijke ochtenddienst omdat Jezus 
Christus waarlijk is opgestaan. U bent 
van harte welkom in alle vieringen.
 De diensten op zondagochtend in de 
Stinskerk beginnen tot en met 26 maart 
om 10.00 uur en vanaf  2 april, in verband 
met de zomertijd, weer om 09.30 uur.
 De avondontmoetingsdiensten in het 
Grand Café in Westenhage zullen 
plaatsvinden op 12 en 26 maart en 2 
april. 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.

ingezonden: Woonwagenbewonersi n g e z o n d e n

Aan de overkant 
van het nieuwe Park Stinspoort staan 
‘mijn’ woonwagenbewoners. Zij staan 
er al zo’n 35 jaar en toen ik hier kwam 
wonen zo’n 47 jaar geleden waren er 
andere families. Ergens zijn ze familie 
van elkaar. Ze hebben hun werk, hun 
bezigheden. Kinderen gaan naar 
school, er worden baby’s geboren, er 

overlijden mensen. ‘s Avonds wordt de 
hond uitgelaten, een jongere generatie 
komt er wonen, kortom; ze zijn op 
zichzelf en toch deel van onze wijk. Af 
en toe klinkt er muziek, is er een feestje. 
Een rustpunt in de wijk. Dat ze lang 
mogen blijven.

Bertie Pauw - de Koning
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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

Studio
Westenholterweg 50

8042 AJ  Zwolle
038 - 737 00 60

apvenema@studiojobpoint.nl 

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

Aanhanger verhuur

Enkelasser met huif 
V.a. 20,- per dagdeel
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Door Gemeente 
Zwolle wordt een verkenning windenergie 
Voorst uitgevoerd. De meeste mensen 
beseffen echt wel, dat we van het 
opwekken van energie uit fossiele 
brandstoffen af moeten. Laat daar geen 
misverstand over bestaan. We moeten 
dan ook op zoek naar duurzamae 
alternatieven. Dit zoeken doen we vanuit 
onze behoefte om met z’n allen prettig in 
ons mooie Zwolle te wonen. Een aantal 
nadelen van windturbines is reeds door 
anderen naar voren gebracht, zoals 
geluidoverlast en schaduwwerking. 
Deze ga ik niet herhalen.

Stadsbeeld
De hoogte van een windturbine kan 
variëren van 15 tot wel 125 meter 50 
meter hoger dan onze Peperbus.
Het is zonneklaar, dat windturbines, 
ongeacht de hoogte, het stadsbeeld en 
het silhouet van Zwolle gaan domineren. 
Immers bewegende objecten vallen meer 
op dan statische. Dit wordt in animaties 
helder weergegeven. Windturbines 
geven een enorme vervuiling van de 
Zwolse horizon. 
Daarenboven is het plaatsen van 
windturbines binnen de bebouwde kom 
uniek in Nederland. En dat is naar mijn 
mening niet zonder redenen.

Bedrijfsdoelen niet boven stadsbelangen
Dat bedrijven ambitieuze bedrijfsplannen 
hebben is prima en zeker als het 
om duurzame energie gaat. Als de 
primaire levensbehoefte “ergens prettig 
wonen” in het geding komt, is de vraag 
gerechtvaardigd, mag het ten koste 
gaan van woongenot van burgers in 

onze mooie stad? Daar kan je hele grote 
vraagtekens bij zetten.
Alternatieven.
- Voortzetten en uitbreiden van het 

Zwolse zonnepanelen beleid. 

Er bestond een regeling, die voor 
nieuw te bouwen woningen gold. Op dit 
moment is het subsidieplafond bereikt. 
In een nieuwe regeling kan bijvoorbeeld 
worden gedacht aan een uitbreiding met 
alle bestaande woningen en gebouwen. 
Dit kan zeker bijdragen aan het extra 
opwekken van zonne-energie. 
- Meeliften met landelijke en Europese 

ontwikkelingen.

Op landelijk niveau wordt gedacht aan 
een aantal windmolenparken in de 
Noordzee. Indien bedrijven en scholen 
een aantal windturbines in deze parken 
zouden meefinancieren of adopteren, 
geven ze toch ook invulling aan hun 
doelenstellingen op het gebied van 
duurzame energie?  
Door een aantal internationale energie 
maatschappijen wordt gewerkt aan een 
Europees netwerk om windenergie te 
transporteren. Met het participeren in dit 
soort projecten kan eveneens invulling 
aan de doelstellingen van bedrijven en 
scholen worden gegeven.

Afsluitend
Niemand kan tegen het duurzaam 
opwekken van energie zijn, maar 
windturbines binnen een bebouwde kom 
is, naast dat het in Nederland uniek is, 
niet gewenst! Zoek naar maatschappelijk 
geaccepteerde oplossingen!

Peter van de Poll

ingezonden: Windturbines in Zwolle?i n g e z o n d e n
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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

Wil jij ontspannen na een drukke dag en vitaal,

soepel en sterk worden? Kom dan kennismaken

met yin yoga op donderdagavond aan de

Papaverweg 65.

Deze ontspannen en toch intense vorm van yoga

zorgt voor soepele gewrichten in met name de

heupen, het bekken en de gehele rug. Je leert je

te ontspannen en voelt meer innerlijke rust.

Geef je op voor een proefles ad  8, via

www.anahatazwolle.nl 

Yin yoga lessen in Westenholte!



Stins Maart 2017 19

Bestuur Het Anker zoekt versterking

OPROEP

Ter versterking van Het 
Bestuur van Ontmoetingscentrum Het 
Anker in Westenholte wordt dringend 
gezocht naar iemand, die een affiniteit 
met financiën en personele zaken heeft.
Ons sterk vergrote Wijkcentrum vraagt 
meer aandacht dan vroeger en het is 
veel multifunctioneler geworden.
Betrokkenheid bij het wel en wee van 
de Wijk is belangrijk.

Het zittende Bestuur bestaat uit 7 
vrijwilligers, die met groot enthousiasme 

en inzet samen met de Medewerkers 
het Wijkcentrum draaiend houden en 
proberen het Wijkgebeuren te laten 
floreren. Met name: Toneel, Sport, 
Muziek, Biljarten, Klaverjassen en nog 
veel meer.

U bent van harte welkom en kunt 
zich bij ons laten informeren over 
wat er gevraagd wordt aan inzet en 
werkzaamheden.

Wij zien uw reactie graag via e-mailadres 
 www.bestuur@ochetanker.nl.

Nieuws van De Zonnebloem
(Wandel)vrijwilligers gezocht

Wij zoeken nieuwe vrijwilligers voor 
een (wandel) activiteit samen met onze 
gasten.
Als u goed ter been bent, niet om een 
gezellig praatje verlegen zit en af en toe 
ook lekker wilt wandelen dan bent u bij 
ons welkom als rolstoelduwer.
Meldt u aan voor informatie bij:
w w w . z o n n e b l o e m . n l / z w o l l e -
westenholte-spoolde
Dinie Wevers (038) 422 45 73.

Vrijwilligersuitje
Als afdeling proberen wij ook onze 
vrijwilligers gemotiveerd te houden 
door zo af en toe ook wat voor hen te 
organiseren. Zo hebben wij op vrijdag 
3 februari een gezamenlijk bezoek 
gebracht aan het ‘Vrouwenhuis’, een 
huis met een ingang aan de Voorstraat en 
een uitgang aan de Melkmarkt. (Iets wat 

je ook andersom kunt lezen). We kregen 
een prachtige rondgang met uitleg 
aangeboden en ondergetekende was 
verbaasd over datgene wat we te zien 
en te horen kregen. Weer een prachtig 
stukje Zwolse stadsgeschiedenis 
geleerd. Kortom het is een aanrader om 
dit huis eens te bezoeken. Na afloop 
eerst een gezamenlijk drankje in de 
stad en vervolgens met de stadsbus 
weer terug naar Westenholte. Op de 
bekende locatie aan de Papaverweg 
bij de familie Stoffer het uitje afgesloten 
met een heerlijk diner en een gezellig 
samenzijn. Op deze wijze konden wij 
een low budget uitje organiseren en 
blijft er voor de volgende keer weer wat 
extra’s in de pot.

Raymond Nagelmaeker, vrijwilliger 
Zonnebloem Westenholte-Spoolde
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Robert Steen | Kummelweg 10 | 8042 JB Zwolle | 06 - 282 394 41
www.afritzwolle.nl | afritzwolle@gmail.com

AfritZwolle bestaat 5 jaar en geeft 5 gratis lessen extra bĳ  pakket B

LUSTRUM
AANBIEDING

!

In februari bestaat afritZwolle 5 jaar!
En dat willen we vieren met een MEGA AANBIEDING:

Meld je in februari óf maart aan voor Lespakket B 
en ontvang

lessen
extra!5

Pakket B heeft tijdens aanmelden in de maand februari óf maart geen 
10 lessen... maar 15 lessen! Inclusief praktijkexamen, nu voor de 
pakketprijs van € 498,50.
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Nieuws van Excelsior

Gerda Schutte is 
Zwolle’s Maestro 2017 
In een uitverkocht Het 

Anker in Westenholte won Gerda 
Schutte op zaterdag 11 februari de titel 
‘Zwolle’s Maestro 2017’. De competitie 
was opgezet naar aanleiding van het 
succesvolle televisieprogramma waarbij 
BN’ers als dirigent voor een orkest 
worden gezet. De Zwolse verkiezing 
ging tussen Maarten Westerduin 
(directeur van de Westerduin Groep 
en voorzitter CDA Overijssel), Aranka 
Wijnbeek (Stedelijk Museum Zwolle) 
en Gerda Schutte (Rijwielhandel 
Schutte Westenholte). De afgelopen 
weken repeteerden de dirigenten 
in spé verschillende keren met het 
vijftigkoppige orkest. Gerda Schutte 
maakte zaterdagavond tijdens de finale 
de meeste indruk. 

Ter introductie van de kandidaten 
verscheen voorafgaand aan hun 
optreden een introductiefilmpje. Bij het 
betreden van de bok en de dirigeerstok 
in de, soms wat trillende, hand 
moesten de kandidaten laten zien hoe 
ze Excelsior door een baton konden 
leiden. Alles werd aangegrepen om een 
kunstwerk van het dirigeren te maken; 
de concertmeester kreeg een hand en 
ook aandacht aan het publiek werd 
niet vergeten. Na elk optreden volgden 
de punten van de jury, bestaande uit 
ervaringsdeskundige Truus Mulder, 
eigen dirigent Marten van der Wal en - 
de maestro uit 2015 - Wim Schokker. 
Met cijfers variërend van een 7 tot een 9 
stond er aan het eind van de avond een 
voorlopige eindstand op het bord. 

Vervolg op pagina 23

Maestro Gerda Schutte in actie
 fotograaf: Johan van de Belt
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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.ochetanker.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



Stins Maart 2017 23

Het applaus van het publiek gaf 
uiteindelijk de doorslag. De uitkomst 
uit de decibellenmeter werd bij de 
tussenstand opgeteld en na een nek-
aan-nek race werd de winnaar bekend. 
Gerda Schutte draagt de titel Zwolle’s 
Maestro 2017.  

Oud papier
Op de vrijdagen 24 februari, 24 maart 
en 21 april kunt u uw container met 
oud papier vanaf 08.00 uur aan de 
weg zetten. De ROVA rijdt, vergezeld 
door een lid van Excelsior, langs de 
aangewezen containerplekken. Mocht 
u grote hoeveelheden papier aan willen 
bieden bij de ROVA, dit kan eenvoudig 
– door het te melden bij afgifte – op 
de rekening van ‘Excelsior’ worden 
bijgeschreven.

Muziektheorie-examen
Leerlingen van diverse 
muziekverenigingen, waaronder 
leerlingen van Excelsior, buigen 
zich op zaterdag 8 april over hun 
muziektheorie-examen. Deze examens 

worden georganiseerd door de KNMO 
(Koninklijke Nederlandse Muziek 
Organisatie). ‘Excelsior’ zorgt voor 
een locatie en de organisatie ter 
plaatse. De deelnemers komen van 
muziekverenigingen uit Overijssel en 
Gelderland en zetten op 8 april allemaal 
hun eerst stap op weg naar afronding 
van het A-, B-, C- of D-muziekexamen.

Palmpasenoptocht
“Excelsior” laat van zich horen tijdens 
de Palmpasenoptocht, die op zaterdag 
8 april door de wijkvereniging wordt 
georganiseerd.

Koekactie
Maandag 10 april houdt Excelsior haar 
jaarlijkse koekactie. In Westenholte, 
Frankhuis en ’s Heerenbroek gaan 
leden huis aan huis om koeken te 
verkopen. De opbrengst van deze 
actie komt volledig ten goede aan de 
vereniging. De koekactie gaat om 19.00 
uur van start en de afronding wordt rond 
21.00 uur verwacht.

Het openbaar vervoer
Ook iets voor u?

overijssel.nl/ovambassadeur

2
0
1
6
-6

6
0

In Stadshagen Zwolle is er een spreekuur waar senioren 
terecht kunnen met vragen over reizen met het Openbaar 
Vervoer.

De OV-ambassadeurs beantwoorden graag uw vragen.

• hoe werkt de OV-chipkaart?
• welk abonnement past bij mij?
• kan iemand mij helpen met het uitzoeken van een reisroute? 
• kan ik met een rolstoel ook reizen met het openbaar vervoer?

Wanneer: 6 januari 2017 3 februari 2017 
 3 maart 2017  7 april 2017  
 12 mei 2017  2 juni 2017

Tijd:  op vrijdag van 10.30 – 12.00 uur
Locatie: Cultuurhuis Stadshagen,
 Werkerlaan 1, Zwolle

In Stadshagen is er een spreekuur waar 
senioren terecht kunnen met vragen 
over reizen met het Openbaar Vervoer.
De OV-ambassadeurs beantwoorden 
graag uw vragen.
•	hoe	werkt	de	OV-chipkaart?
•	welk	abonnement	past	bij	mij?
•	 kan	 iemand	 mij	 helpen	 met	 het	
uitzoeken van een reisroute?
•	kan	ik	met	een	rolstoel	ook	reizen	met	
het openbaar vervoer?
Wanneer: 7 april, 12 mei en 2 juni 2017

Tijd: op vrijdag van 10.30 – 12.00 uur
Locatie: Cultuurhuis Stadshagen,
Werkerlaan 1, Zwolle

Spreekuur OV ambassadeurs
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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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Maestro Westenholte

De zaal zit bomvol, het 
geroezemoes van het 
publiek geeft 60 decibel aan 

op de meter. Ik zit in de benedenzaal van 
Het Anker, klaar voor het optreden van drie 
dirigenten in spe. Presentator Henk van 
de Kamp maakt vrolijke opmerkingen, drie 
juryleden zitten verwachtingsvol achter 
hun hoge tafel en drie maestro’s zitten stijf 
van de zenuwen aan de andere kant.
Daan van de Brink houdt op video met 
iedere kandidaat een praatje: Gerda 
Schutte is als eerste aan de beurt. Ze 
heeft het zich niet makkelijk gemaakt, TV-
muziek in drie verschillende maatsoorten. 
Ze komt nog niet erg los, het oogt wat 
stijfjes. Maar ja, ik ben een leek en 
gaandeweg de avond merk ik hoe moeilijk 
het is om een orkest te dirigeren. De jury 
is vol lof: driemaal een 8.
Maarten Westerduin komt als tweede 
en vertrouwt Daan toe: “Een vrouw kan 
twee dingen tegelijk, ik sta dus al met 6-0 
achter” 
Zijn optreden laat diepe indruk achter. 
De jury ziet dat Maarten een verhaal 
probeert te vertellen. Hij krijgt 26 punten. 
Aranka Wijnbeek kiest voor Abba-Gold. 
Lekker vrolijk, maar wel genuanceerd. 
Juryvoorzitter Marten van der Wal 
beschrijft Fernando als “een tranentrekker” 
om positief aan te geven dat het tempo 
ietsje te laag lag. De totaalstand van 
Aranka komt toch op 23 punten uit.
Dan beklimt Marten zelf de bok en zweept 
het fanfareorkest op naar 96 Decibel met 
nummers van Michael Jackson. 
In de pauze wordt al veel gespeculeerd 
over de uitslag. En presentator Henk krijgt 
te horen dat hij wel wat snel spreekt. Daar 

maakt hij na de pauze meteen een mooie 
sketch van. De drie kandidaten voelen 
zich al meer op hun gemak: Maarten 
speelt “Ich Bin Wie Du” en krijgt de zaal 
aan het meeklappen. Gerda speelt voor 
haar zoon in Amerika de mars “Stars 
and Stripes”. Jurylid Truus vindt het mooi 
om Gerda met haar Trumpiaanse kapsel 
bezig te zien. En Aranka zoekt het in Goud 
van Oud met Dingadong van Teach-In (uit 
1975). Jaja, de oudjes doen het nog best. 
Zweeder wordt er helemaal nostalgisch 
van.
Na de optredens geeft Marten van 
der Wal nog een kleine Masterclass 
dirigeren, waarna “Ina van de radio” totaal 
onvoorbereid de bok op moet om het 
vrolijke Napolitaanse Funiculi-Funicula 
te laten horen. Het orkest sleept haar 
door het optreden heen, hulde voor de 
geduldige muzikanten!
Nu is het uur van de waarheid: het 
publiek mag door klappen, fluiten, gillen 
en aanmoedigen de beste kandidaat 
aangeven. De meter komt bij alle drie de 
kandidaten boven de 100 decibel, maar 
Gerda wint met twee punten voorsprong. 
Nog éénmaal beklimt ze de bok en zwaait 
als Maestro 2017 nogmaals de Stars and 
Stripes over het orkest uit. Met die vrolijke 
klanken in mijn hoofd verlaat ik de zaal. 
Een heerlijk avondje Westenholte, wat 
een kanjers!
En voor Gerda maandag gewoon weer 
de trein in als conductrice. Zouden 
de passagiers beseffen wat voor 
beroemdheid hun OV-kaart scant?

 
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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maart
vr 10 19.00 - 

21.00
Kinderdisco tot 12 jaar entree vrij Het Anker

za 11 14:30 - 
17:00

StinsKracht High Tea Westenhage

ma 13 14.30 Bingo senioren Het Anker
ma 13 20.00 Klaverjassen Het Anker
ma 20 20.00 Jaarlijkse Ledenvergadering wvf Het Anker
vr 24 Oud papier
vr 24 20.30 Paasbingo De Weide Steen
vr 24 18:30 - 

19.30
Inleveren tweedehands 
voorjaarskinderkleding

Het Anker

za 25 09.30 - 
11.00

Verkoop tweedehands 
voorjaarskinderkleding

Het Anker

ma 27 14.30 Bingo senioren Het Anker
ma 27 20.00 Klaverjassen Het Anker
april
vr 7 19.30 Grote bingo Het Anker
vr 7 20.00 Toneelgroep "In De Goot" Het Anker
za 8 20.00 Toneelgroep "In De Goot" Het Anker
ma 10 14.30 Paasbingo senioren Het Anker
ma 10 Koekactie Westenh-Frankhuis-'s 

Heerenbroek
ma 10 20.00 Klaverjassen (paaskaarten) Het Anker
vr 14 19.00 - 

21.00
Kinderdisco tot 12 jaar entree vrij Het Anker

deadline advertenties deadline kopij verschijning

23 maart 30 maart 13 april
27 april 4 mei 18 mei
1 juni 8 juni 22 juni

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 J. de Ruiter 06 49 13 93 89
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 22 99 86 80
Volkstuinen  dhr H. van Blitterswijk (038) 423 41 91
Beurzen mw A. Kragt (038) 420 02 97
Website dhr A. van den Akker (038) 422 04 27

Algemeen
Sociaal Wijkteam Zwolle West Westenholterweg 50 (038) 498 9980
De Kern Maatschappelijk Werk gezondheidshuis Stadshagen (038) 426 82 09
Huisartsenpraktijk Westenholte Voorsterweg 44-3 (038) 421 84 55
Icare Thuiszorg Voorsterweg 44-3 (0522) 27 96 56
Team Buurtzorg Zwolle West 06 10 37 95 50
Kindercentrum Papaverweg 59 (038) 421 77 33 
Peuterspeelzaal Korianderplein Korianderplein 8-10 (038) 421 13 26
Stichting GAl Westenholte www.westenholtenet.nl
Het verloskundighuys Overtoom 57 (038) 421 12 11
Wijkagent dhr N. Schakelaar 0900 88 44
Wijkassistent mw. K. Hoeflaak 14038
Wijkbeheer(der) mw B. Op de Weegh 14038
Wijkmanager dhr B. Michel 14038

Verenigingen
Biljartvereniging ‘t Anker dhr B. Nomden (038) 421 65 37
Senioren biljartclub Westenholte dhr. J. Hillebrand (038) 421 37 44
Happy Hart Koor happyhartkoor@gmail.com
Carnavalsvereniging dhr M. Hoekman 06 31 20 27 88
Gospelkoor One Spirit dhr D. Welleweerd 06 27 06 02 43
De Zonnebloem mw D. Weevers (038) 422 45 73
Het Anker Voorsterweg 36 (038) 421 23 66
IJsvereniging WVF mw P. van Dijken (038) 422 56 40
Koersbalgroep Westenholte mw A. Hulsman (038) 458 13 49
Sportvereniging Avanti penningmeester@avantizwolle.nl
Stichting Loopsport Zwolle mw D. Wonnink (038) 423 01 45
Muziekvereniging Excelsior mw G. Wijbenga (038) 423 46 44
Passage (vrouwenbeweging) mw L. Zwakenberg (038) 421 48 95
Tennisclub mw M. van de Kamp (038) 422 42 00
Voetbalvereniging WVF 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!


