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Uitnodiging Algemene ledenvergadering

van de penningmeester

Naar aanleiding van de 
ledenvergadering op 20 maart jl. nodigt 
het bestuur van de wijkvereniging u hierbij 
nogmaals uit voor een (aanvullende) 
algemene ledenvergadering. 

De reden hiervoor is dat tijdens 
de ledenvergadering op 20 maart 
onvoldoende leden aanwezig waren om 
te kunnen stemmen over het wijzigen 
van de statuten. Conform de statuten 
wordt daarom nogmaals een algemene 
ledenvergadering uitgeroepen, waarbij 

de wijziging van de statuten centraal 

staat. De algemene ledenvergadering 
zal worden gehouden op 24 april a.s. 
om 20.00 uur in Het Anker.

De vergaderstukken kunnen worden 
opgevraagd via: secretaris@
wijkverenigingwvf.nl. 

Namens het dagelijks bestuur van de 
WVF

Linda Bosselaar-Modderkolk
(secretaris WVF)

De ledenkaarten van de 
wijkvereniging WVF voor 2017 zijn 
verspreid. Deze kaart heb je nodig 
bij de inschrijving voor jeugdland of 
huttendorp of het bijwonen van andere 
evenementen. 

En natuurlijk steunt u daarmee de 
dierenweide, de volkstuinen, de beurzen, 
kinderactiviteiten, het wijkblad de Stins, 
Stinskracht en de vele, vele activiteiten 
van de wijkvereniging. 

Geen ledenkaart ontvangen? Dan hebt 
u geen machtiging voor lidmaatschap 
afgegeven, waardoor jaarlijks 

automatisch wordt afgeschreven, en u 
heeft ook zelf geen bedrag overgemaakt. 
Wilt u wel lid zijn van onze vereniging die 
zoveel activiteiten organiseert voor 

de wijk? Dan kunt u op de website www.
wijkverenigingwvf.nl onder het kopje 
“algemeen” vinden hoe u lid kunt worden. 
Heeft u vragen over het lidmaatschap 
of betalingen neem dan liefst per mail 
contact op met de penningmeester: 
penningmeester@wijkverenigingwvf.nl

Bregje van de Lisdonk, 
Penningmeester wijkvereniging WVF
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2e StinsKracht High Tea tijdens NLDoet  

zaterdag 11 
maart was het 

zover, een gezellig(e) kennismaking 
/ samenzijn voor de meest recente 
nieuwe bewoners van Westenholte in 
Westenhage.

Georganiseerd in het kader van NL-
Doet, door de buurtverbinders van 
Stinskracht.

De buurtverbinders waren al weken 
bezig qua sponsoren zoeken, hapjes 
bedenken en ook een leuke aankleding 
voor de ruimte organiseren.
Om 13 uur werden de spulletjes 
neergezet, tafels gedekt, etagères met 
lekkers gevuld, spandoeken, slingers 
en ballonnen opgehangen en de 
fruitsalade vers bereid.
Rond 14.30 kwamen de genodigden 
binnen en na een welkoms- en 
openingswoord door Martijn ging aan 
elke tafel iedereen geanimeerd met 
elkaar aan de babbel.

Van de lekkernijen werd smakelijk 
gesnoept en de kopjes koffie, thee en 
jus d'orange vonden ook gretig aftrek.
Om 17 uur was het alweer voorbij en  
keerde iedereen tevreden huiswaarts, 
de reacties die de Stinskracht 
buurtverbinders kregen waren allemaal 
positief en zeer leuk om te horen.
We hopen dat de nieuwe bewoners van 
ons mooie Westenholte op deze manier 
een warm welkom hebben ervaren en 
zij zich thuis (gaan) voelen in het dorpje 
van Zwolle.

Onze dank gaat uit naar Helen, Roos 
en Martijn (Stinskracht) en de ingezette 
vrijwilligers als helpende handjes met 
versieren, klaar zetten, bedienen en 
opruimen.

De StinsKracht High Tea werd mede 
mogelijk gemaakt door het Oranjefonds, 
Jumbo Westenholte, Valentijn Groente 
& Fruit en Bakkerij De Verwennerij.
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Wil jij jezelf 
uitdagen en 

misschien wel grenzen verleggen? 
Lees dan het volgende goed door.

Op zaterdag 1 juli wordt voor de 28e 
keer de jeugdsurvival van wijkvereniging 
WVF georganiseerd.  Ook in deze editie 
zullen o.a. het touwklimmen, kanovaren 
en vlottenbouwen aan bod komen. Alle 
11 spelen vinden plaats in en rond het 
Stinspark in Westenholte. De survival 
voor de jeugd van 9 t/m 14 jaar is van  
9.00 tot 16.00 uur. Ook dit jaar zijn we 
natuurlijk weer op zoek naar vrijwilligers 
die willen helpen op/afbouwen of 
scheidsrechter willen zijn. Met de 
opbouw beginnen we op vrijdagmiddag 
30 juni. Aanmelden als vrijwilliger kan 
via aanmeldingsurvival@gmail.com.
Inschrijven als deelnemer voor 
dit spektakel kan alleen op 
dinsdagavond  9 mei vanaf 19.00 uur in 
Ontmoetingscentrum het Anker.

Inschrijfregels

•	 Je	kunt	alleen	als	team	inschrijven.
•	 Inschrijfformulier	tijdens	de	inschrijving	

te ontvangen van de organisatie 
 (1 per persoon)
•	 Direct	in	te	vullen	en	inleveren!!
•	 Deelnemers	 (9	 t/m	 14	 jaar)	 met	

geboortedata en adres (Westenholte, 
Voorst, Frankhuis of donateur 
wijkvereniging)

•	 Een	 team	 bestaat	 uit	 minimaal	 8	 en	
maximaal 10 personen.

•	 Naam	van	je	team	direct	invullen.
•	 Contactpersoon	 met	 e-mailadres	 en	

telefoonnummer. (Minimaal 18 jaar)
•	 Inschrijfgeld	 per	 team	 (8	 pers.)	 is	 €	
32,-	 ,	elk	extra	teamlid	 is	€	4,-	(geen	
lid	of	donateur	€	5,-)	

Er kunnen maximaal 22 teams op 
zaterdag deelnemen dus vol is vol!

De organisatie behoudt 
zich het recht voor bij 
inschrijving van meer dan 
het maximale aantal teams 
met een willekeurig aantal 
teams uit te wijken naar de 
vrijdagavond.

Foto
Harry plantinga,

28e jeugdsurvival

ZORG DUS DAT JE JE TEAM COMPLEET HEBT OP DINSDAG 9 MEI  2017  
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(Pech)nieuws van de dierenweide

Helaas is de weide 
nog steeds gesloten 
vanwege de vogelgriep.

 Er worden in de regio nog steeds 
nieuwe gevallen van besmette dode 
eenden gevonden. Vandaar dat de 
gemeente Zwolle deze maatregel voor 
de dierenweides handhaaft.
Dit, en een tekort aan vrijwilligers, zorgt 
ervoor dat we met de Pasen helaas 
geen eieren gaan zoeken op de weide. 
We vinden dit erg jammer, maar het is 
helaas niet anders.

Per 1 april gaan de schapen ons ook 
weer verlaten. De samenwerking is 
helaas niet gegaan zoals verwacht. 
Daarnaast kregen we veel bezorgde 
telefoontjes over het wel en wee van de 
pasgeboren lammetjes. Dank voor deze 

alertheid. We hopen dat er gauw weer 
nieuwe dieren in de wei komen.

En ook de Vlaamse reuzen hebben 
pech. Een van de konijnen heeft zijn 
poot gebroken. Het konijn zit nu binnen 
in een klein hok met pijnstilling en we 
hopen op herstel. Het konijn buiten mist 
zijn maatje dus wat gezelschap is fijn.

Op het moment van schrijven zijn wij op 
zoek naar:
Vrijwilligers voor het diervoeren
Bestuursleden
Boomstam voor in de geitenwei
Peuterschommelzitje
We hopen de volgende maand weer open 
te zijn en meer  positief nieuws te hebben!

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

Op zaterdag 13 mei 
organiseert de werkgroep 
Volkstuinen van 
Wijkvereniging WVF haar 
jaarlijkse Groenmarkt.  

De volkstuinders verkopen dan 
bloeiende planten voor de tuin en het 
balkon. U vindt een prachtige keus 
aan bloemen: afrikaantjes, fuchsia’s, 
geraniums, vlijtige liesjes, Spaanse 
margrieten enz.   Ook is er een ruim 
aanbod van hang- en terraspotten en 
biologisch geteelde groenteplanten. 
Prima kwaliteit voor een goede prijs. 
Met de opbrengst bekostigen de 

tuinders het onderhoud van hun 
volkstuinencomplex.

De Groenmarkt is van 9 tot 15 uur op 
het Petuniaplein en van 9 tot 12 uur bij 
woonzorgcentrum Westenhage. 
Bij Westenhage kunt u bovendien de 
gekochte planten in eigen schalen of 
plantenbakken op laten potten. 

Groenmarkt 13 mei
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Avanti

S p o r t v e r e n i g i n g 
Avanti houdt op 18 

april a.s. de algemene 
ledenvergadering.

Op dinsdag 18 april 2017 om 20.30 
uur houdt Sportvereniging Avanti de 
algemene ledenvergadering in het 
Anker. Leden en ouders/verzorgers van 
leden zijn van harte welkom om hierbij 
aanwezig te zijn. 
SV Avanti bestaat sinds 1959 en biedt 
momenteel zowel voor de jeugd als 

de volwassenen  diverse activiteiten: 
turnen, dans, yoga, pilates, steps en 
floorfit (55+). 

Het is mogelijk drie lessen vrijblijvend 
mee te doen alvorens lid te worden.  
De lessen zijn (op Jazzdance na) in het 
Anker: Voorsterweg 36. 

Kijk voor meer informatie en het 
volledige lesaanbod: www.avantizwolle.
nl en facebook.com/avantizwolle 

Bijna 75 leden van 
tennisclub WVF doen mee 
met de voorjaarscompetitie 
van de KNLTB die in de 

maanden april en mei wordt gespeeld.

De jeugd doet mee met 3 en de 
senioren met 7 teams. Vrijdag 7 april 
om 19:00 uur spelen de herendubbel 
35+ en de damesdubbel 35+ hun 1e 
competitiewedstrijd op het thuispark in 

Westenholte. Zaterdag 8 april is er een 
thuiswedstrijd voor de heren 17+ en het 
gemengd dubbel 17+ Zondag 9 april 
speelt een ploeg beginners in de nieuwe 
8en9 competitie in en tegen Lelystad. 

Op onze website www.tcwvf.nl is te zien 
welke ploegen thuis spelen. Leuk om 
's avonds te kijken op een verwarmd 
overdekt terras of 's middags onder een 
terrasparasol. 

Voorjaarscompetitie TC WVF
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Knienebelters sluiten 
het Carnavals seizoen 
2016/2017 af.

Na een fantastisch carnavalsjaar gaan 
wij c.v. De Knienebelters alles weer 
schoonmaken en op bergen voor een 
volgend seizoen 2017/2018, een jaar 
waar wij met z’n allen met Prinses 
Dance en de Presidenten Oost en West 
ons op vele fronten hebben laten zien 
en horen. 

Een geweldige opkomst van Prinses 
Dance, een druk bezocht Prinsenbal, de 
recepties van onze zusterverenigingen, 
en de bonte avond in Zorg centrum 
Westenhage. Helaas moest de hoofd 
act van die avond zich kort voor 
aanvang zich afmelden wegens ziekte. 
De Knienebelters hebben dat nog 
proberen op te vangen door wat te 
improviseren. Voor het nieuwe seizoen 
zullen De Knienebelters hun best doen 
om er weer een geweldige avond van te 
maken in het zorgcentrum Westenhage. 

De kerstmarkt was voor onze vereniging 
een groot succes. Hiervoor onze dank. 
Tijdens het Carnaval bezoeken wij altijd 
de school de Vlieger in Westenholte. Wij 
houden met de kinderen, allemaal mooi 
geschminkt en verkleedt, een geweldig 
Carnavalsfeest. Ook denken wij tijdens 
Carnaval aan de zieke medemens in 
onze gemeenschap en brengen enkele 
van hen een bezoekje. We hebben ze 
verwend met een lekkere fruitmand 
namens c.v. de Knienebelters. Zaterdag 
18 februari werd het Carnaval door 
Princes Dance samen met c.v.De 
Knienebelters en vele hoogheden uit 
Zwolle geopend in de Knienebelten. 
Daarna nog vele gezellige uurtjes 
met z’n allen in het café het Plein. 
gedaan in de grote Carnavalsoptocht in 
Zwolle. Het Carnaval werd afgesloten 
met de Haringavond op dinsdag 29 
februari. Deze was door muziek van de 
Knolletrekkers en een lekker vishapje 
van Paul Haarman erg gezellig. Na een 
hapje en een drankje is het echt voorbij. 

We hopen U op 11-11-2017 weer te 
ontmoeten op ons Prinsenbal in de 
kantine van WVF. Dan presenteren 
we de nieuwe Hoogheid van c.v. De 
Knienebelters.      Alaaf  Alaaf

Carnaval
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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!
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Project Beroepen 
op Openbare 

Daltonschool De Ridderspoor

De Ridderspoor had onlangs het project 
Beroepen. De kinderen hebben zich 
2 weken lang beziggehouden met dit 
onderwerp en als afsluiting was er 
een leuke tentoonstelling waar alle 
familieleden konden zien waar de 
kinderen aan hadden gewerkt.

De kleuters hadden een 
brandweerkazerne en politiebureau 
gemaakt in de klas en kregen ook 
bezoek van een echte agent en 
brandweermannen.  

In de groepen 3 / 4 gingen de kinderen 
aan de slag als koks, er werden lekkere 
hapjes gemaakt en die werden verwerkt 
in een kookboek en de bovenbouw ging 
op excursie naar een boerderij en een 
restaurant.  

Ook waren er verschillende ouders die 
over hun beroep kwamen vertellen, zo 
kwam er een ICT-er, een vogelspotter en 
een medewerker van de hartafdeling uit 
het ziekenhuis.   

De kinderen maakten tekeningen van 
wat ze zelf graag willen worden, maar 
ook werden er muurkranten gemaakt 
waar informatie over de beroepen werd 
vermeld. De informatie werd verzameld 
op internet, maar ook door heuse 
interviews af te nemen met o.a. een 
dierenarts of verloskundige. 

Er werden 3D-knutselwerken gemaakt  
en er werden taal- en rekenspelletjes 
gemaakt. 

Het was een leerzaam en ontzettend 
leuk project waar iedereen veel plezier 
aan heeft beleefd, mede dankzij de 
enthousiaste mensen die over hun 
beroep hebben willen vertellen!

De Ridderspoor
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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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Dames en heren 
zoals u allen misschien vernomen hebt 
is er met ingang van april geen budget 
meer voor de tehuizen Westenhage 
(Westenholte) Wendakker en Ensemble 
(Stadshagen) om leuke dingen te 
organiseren 

Nu ben ik een actie begonnen om 
sponsors te zoeken die voor 50 euro 
een middag willen sponseren. Dit kan ik 
doen doordat er veel muzikanten tegen 
kostprijs willen optreden bijvoorbeeld 
25 euro reisgeld. Ook betalen vanaf 
april mensen een bijdrage, u voelt hem 
al aankomen, zou ik een beroep op u 
mogen doen?

Er is bijvoorbeeld ook een straat in 
Westenholte die een middag aanbiedt, 
iets samen met een ander bedrijf doen 
etc.

Als u wilt helpen geef dan even aan of 
u er behoefte aan heeft hier bekendheid 
aan te geven of liever anoniem omdat 
er anders misschien meerderen komen 
Omdat ik alles in korte tijd moet regelen 
doe ik het rekeningnummer erbij 
NL77Rabo 01 60793726 ten name van 
Aan het Rot.
Het zou geweldig zijn om deze mensen 
te helpen.

Wichert aan het Rot

13 mei Snuffelmarkt

Op zaterdag 13 mei van 
9.00-12.00 uur houdt de ZWO-
commissie een snuffelmarkt voor het 
project de Straatdokter. Als u bruikbare 
spullen voor ons heeft, kunt u die op 
vrijdagmiddag 12 mei afgeven in de 
Stinskerk van 15.00 – 17.00 uur. Wij 
horen graag welke spullen u wilt 

aanbieden. Dit mag telefonisch, maar 
ook per mail. We kunnen dan een goed 
overzicht krijgen wat er zal worden 
gebracht en beter inschatten hoe we 
de snuffelmarkt kunnen inrichten. Wij 
ontmoeten u graag op 13 mei!

Namens de ZWO-commissie: Gerrie 

Groen; (038) 422 14 07, Lieneke 
Zwakenberg; (038) 421 48 95 en Jenny 
van Gerner; (038) 355 72 54  en per 
mail zwo@stinskerk.nl 

De diensten op zondagochtend in de 
Stinskerk beginnen  om 09.30 uur. 

De avondontmoetingsdiensten in het 
Grand Café in Westenhage zullen 
plaatsvinden op 16, 23 en 30 april en 
7 mei. Deze diensten van een half uur 
beginnen om 19.00 uur en worden 
afgesloten met koffie of thee en de 
mogelijkheid om een praatje met elkaar 
te maken. 

Voor meer (actuele) informatie zie ook 
onze website: www.stinskerk.nl

Nieuws van de Stinskerk

Sponsor Westenhage en Ensemblei n g e z o n d e n
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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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Vijf jaar huisartsen Blanker & Thiele en 
Brand-Piek in Westenhage

Op 1 maart van dit jaar was het alweer 
5 jaar geleden dat huisartsenpraktijk 
Blanker & Thiele zich vestigde aan de 
Voorsterweg 44-003 op de grens tussen 
de wijken Westenholte en Stadshagen. 

De afgelopen jaren is er veel gebeurd. Zo 
opende op 1 juni 2014 huisartsenpraktijk 
Brand-Piek de deuren in hetzelfde pand. 

En een jaar geleden kondigden we aan 
dat huisartsenpraktijk Brand-Piek vijf 
dagen per week geopend is. Nu is er 
alweer een nieuwtje. Vanaf 1 april 2017 
werkt huisarts Margreet Bredeweg-
Schram in elke praktijk één dag. Op de 
dinsdag doet zij spreekuur in praktijk 
Blanker & Thiele en op de woensdag in 
praktijk Brand-Piek. Zij vervangt huisarts 
Mattijs Volman die per 1 april vertrekt.

De spreekuurtijden blijven onveranderd. 
Huisarts Ellen Brand-Piek: “Persoonlijke 
zorg is voor ons heel belangrijk. Vandaar 
dat wij gekozen hebben voor huisarts 
Margreet Bredeweg-Schram als extra 
vast gezicht in plaats van wisselende 
vervangers. Naast persoonlijke zorg 
willen de praktijken ook staan voor 
bereikbaarheid en verantwoorde zorg. 
Huisarts Ellen Brand-Piek: Wij streven 
er bijvoorbeeld naar iedereen die 's 
ochtends belt, voor dezelfde dag een 
afspraak aan te kunnen bieden. Hiervoor 
houden wij tijd op het spreekuur vrij.

Huisartsenpraktijk Brand-Piek is open 
voor nieuwe patiënten uit Westenholte, 
Stadshagen, Spoolde en 's Heerenbroek.

Meer informatie over de 
huisartsenpraktijken Brand-Piek en 
Blanker & Thiele is te vinden op de 
website www.westenhage.nl 

De Hersenstichting bedankt gevers en 
vrijwilligers

Van 30 januari t/m 4 februari 2017 vond 
in Westenholte de Hersenstichting 
collecte weer plaats. Er zijn meerdere 
collectanten op pad gegaan om voor al 
die mensen met een hersenaandoening 
geld in te zamelen. Deze enthousiaste 
inzet	 heeft	 €820,63	 opgeleverd.	 Deze	
mooie opbrengst wordt besteed aan 
wetenschappelijk onderzoek en aan 
voorlichting, om zo een bijdrage te 
leveren aan een betere toekomst voor 

mensen met een hersenaandoening. 
Namens de Hersenstichting hartelijk 
bedankt voor uw bijdrage! 

Heeft u de collectant gemist? Uw gift 
is altijd welkom op rekeningnummer 
NL18 INGB 0000 000 860 ten name van 
Hersenstichting, Den Haag.
Meer informatie kunt u vinden op www.
hersenstichting.nl.

Kristina Kortrijk
Wijkcoördinator Westenholte collecte 

Hersenstichting 2017

Vijf jaar huisartsen in Westenhage

Opbrengst collecte Hersenstichting
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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

Paspoortverkoop Huttendorp 2017
Online inschrijving: 8 t/m 15 april

via StinsKracht.nl

Betaling: woensdag 19 april 
14.00-15.00 uur naast Bakkerij de 

Verwennerij Petuniaplein. 

Huttendorp: € 12,50 voor 
leden (alleen op vertoon van 

lidmaatschapskaart)
€15,- voor niet-leden

De aanmelding is pas volledig na online 
inschrijving èn betaling

 Huttendorp is voor kinderen die in 
Westenholte of omgeving wonen die 
na de zomervakantie naar groep 7 of 

8 gaan.
Huttendorp vindt dit jaar plaats 
van maandag 28 t/m donderdag 31 

augustus in het Stinspark, 
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Vrijwilligers welkom bij WijZ 
Thuisadministratie 

Was u ook geraakt door de documentaire 
Schuldig, die dit najaar te zien was op 
televisie? In Zwolle kunt u uw steentje 
bijdragen om deze problematiek te 
verminderen.

Bij WijZ Thuisadministratie zoeken 
we mensen die affiniteit hebben met 
cijfers en sociaal bewogen zijn. Bent 
u zo iemand dan is vrijwilligerswerk bij 
ons misschien iets voor u. Op dinsdag 
9 mei start in Zwolle weer een training 
van 3 dagdelen voor nieuwe vrijwilligers 
Thuisadministratie. Belangstelling? 
Neem gerust contact met ons op voor 
een oriënterend gesprek. 

Thuisadministratie WijZ en Op Orde 
Zwolle 
De Thuisadministratie van WijZ maakt 
onderdeel uit van Op Orde Zwolle 
en biedt Zwollenaren langdurige 
ondersteuning bij hun financiële 
administratie. De redenen om hulp 
te vragen zijn verschillend: door 
ouderdomsklachten of chronische 
ziekte de administratie meer kunnen 
doen, de Nederlandse taal niet goed 
machtig zijn en/of het hebben van een 
verstandelijke of psychische beperking. 
De overeenkomst is dat er, bij iedereen 
die we helpen, sprake is van een laag 
inkomen en een klein sociaal netwerk. 
Vrijwilligers bezoeken de mensen thuis 
of draaien mee in één van de Op-Orde 
inlooppunten. 

Vrijwilligers gezocht 
Op dit moment zijn er vooral vrijwilligers 
nodig die mensen in de thuissituatie 
willen ondersteunen. Van deze 
vrijwilligers wordt verwacht dat ze 
zich voor langere tijd aan minimaal 2 
klanten willen verbinden, beschikken 
over financiële/administratieve 
vaardigheden, het leuk vinden om met 
mensen om te gaan en beschikken over 
een sociaal, betrouwbaar en geduldig 
karakter. Verder is het goed om te 
weten dat het verplicht is om een VOG 
aan te vragen. 

Lijkt u dit leuk vrijwilligerswerk? Bel 
of mail met Rianne Taal, één van de 
coördinaren van de Thuisadministratie 
en bereikbaar via telefoonnummer  
(038) 51 57 00 of per e-mail r.taal@
wijz.nu.

Maatje Westenholte
Voor ons project Samen Uit Samen 
Thuis zoeken wij een vrijwilligster die 
gezellige activiteiten wil doen met een 
51 jarige mevrouw. Zij is een kwetsbare, 
maar ook actieve en praktisch 
ingestelde vrouw. 

Lijkt het jou leuk eens per twee weken 
met haar te winkelen, naar de bioscoop 
te gaan of andere leuke dingen te doen? 
Dan is WijZ op zoek naar jou! Aanmelden 
kan bij Marije Hammer, 06 32 45 23 26 
of mail samenuitsamenthuis@wijz.nu

wijz 
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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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Iedereen die een 
idee  of vraag heeft 
over de directe 

leefomgeving komt veelal in 
contact met de wijkbeheerder 
van de gemeente  Zwolle. In 
uw wijk ben ik – Ilse Bloemhof 
– vanaf 1 april de nieuwe 
wijkbeheerder.

Ik ben een Zwollenaar en woon 
aan de rand van Stadshagen. 
De dynamiek in de stad en zijn groene 
omgeving geven mij gezelligheid en 
mogelijkheden voor recreëren. Hoe 
de stad zich in de afgelopen jaren 
ontwikkeld heeft is prachtig om te zien. 
Dat wij daar samen aan mee werken 

maakt mij trots op deze stad.    

U kunt bij mij terecht als 
het gaat om de fysieke 
onderwerpen in de wijk: 
alles wat in de wijk staat, 
ligt en groeit. Nieuwsgierig 
waar ik mij zoal mee 
bezig houd? Op twitter 
ben ik en mijn collega’s 
van het Wijkservicepunt 
West te volgen onder @

wijkservicepunt.
. 
Meldingen openbare ruimten / klachten 
kunt u melden via de site www.zwolle.
nl/meldingen of via telefoonnummer 
14038.

Nieuw gezicht in uw wijk

De gemeente Zwolle wil 
meer energie die we in 
de stad gebruiken schoon 

opwekken. Een uitdaging die om pit 
en een frisse dosis slagkracht vraagt. 
Van de gemeente, Zwollenaren en het 
bedrijfsleven.
Straks is nu. Tijd voor actie én tijd voor 
een gesprek met de stad.
Wij willen aan jou de vraag stellen: 
'Hoe kunnen we de omslag naar 
schone energie in Zwolle het beste 
aanpakken?'. Samen met ruim 100 
stadsgenoten gaan we brainstormen, 
discussiëren en concrete oplossingen 
bedenken. Denk je mee?

Locatie: Cibap - vakschool voor 
verbeelding, Nijverheidstraat 11 te 

Zwolle
Datum: woendag 19 april 2017
Tijdstip: 17.00 tot 22.00 uur (inclusief 
eenvoudige maaltijd)

Als je van de partij bent, dan krijg je 
superduurzame ledlampen cadeau 
(waarde 25 euro).

Er is een beperkt aantal plekken 
voor deelname. We streven voor de 
samenstelling van de deelnemers 
aan het stadsgesprek naar een 
goede afspiegeling van de Zwolse 
samenleving. Op basis hiervan 
versturen we de uitnodiging naar de 
deelnemers.
Aanmelden kan via https://www.zwolle.
nl/stadsgesprek

Stadsgesprek Energie(k)!
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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
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Oud papier
Op vrijdag 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.

Voorjaarsconcert(je) bij Zorgcentrum 
Westenhage
Het B-orkest en de Slagwerkgroep 
van Excelsior verzorgen op vrijdag 
21 april van 18.00 – 19.00 uur een 
Voorjaarsconcert(je) bij Zorgcentrum 
Westenhage. Toegang is gratis.

Dubbelconcert in de Stinskerk
In samenwerking met Crescendo 
Voorthuizen verzorgt het A-orkest van 
Excelsior op zaterdag 22 april een 
dubbelconcert in de Stinskerk. Het 
concert begint om 20.00 uur en de 
toegang is gratis. 

Beide verenigingen gebruiken het 
dubbelconcert als try out voor deelname 
aan een muziekwedstrijd.

Voor het eerst in haar bestaan neemt 
Excelsior deel aan het Wereld Muziek 

Concours in Kerkrade. Van 6 tot en 
met 30 juli vormen de Rodahal en het 
Parkstad Limburg Theater Kerkrade 
het strijdtoneel van de Percussie-, 
Harmonie- en Fanfarewedstrijden. Alle 
vier de weekenden strijden orkesten 
en ensembles uit alle windstreken van 
de wereld om de felbegeerde prijzen in 
de verschillende divisies. In het tweede 
wedstrijdweekend, op zaterdag 15 juli, 
beklimt Excelsior – onder leiding van 
Marten van der Wal - om 12.40 uur het 
podium in de Rodahal met de werken A 
Diamond for Parker van Rob Goorhuis 
en Grijsoord van Jan Bosveld.

Crescendo Voorthuizen, onder leiding 
van Arno Groeneveld, is in voorbereiding 
op de ONFK (Open Nederlandse Fanfare 
Kampioenschappen). De ONFK wordt 
op 12 en 13 mei gehouden in De Lawei 
in Drachten. Crescendo Voorthuizen 
komt tijdens de ONFK uit in de tweede 
divisie. In deze divisie staat als verplicht 
werk Symphonic Variations van Jacob 
de Haan op het programma.

Zowel Excelsior als Crescendo 
Voorthuizen brengen tijdens het try-out 
concert hun programma voor deelname 
aan respectievelijk het WMC en de 
ONFK. Crescendo vult haar programma 
daarnaast aan met een aantal extra 
muziekwerken.

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 

Balans versterken 
Hooggevoeligheid  kinderen en volwassenen 

Anne Maas-Tak 
Energetisch therapeut 

T: 06-18492902  |  E: info@annemaastak.nl 
www.annemaastak.nl 

Lid van beroepsorganisatie: www.vvet.nl 

HIER HAD UW
ADVERTENTIE

KUNNEN STAAN
Vraag naar de mogelijkheden

stins@wijkverenigingwvf.nl
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Vrijwilligers

Als de Stins uitkomt is 
de voorjaarsbloesem 
waarschijnlijk overal al 

weer weg en zitten er al frisgroene 
blaadjes aan de bomen. 
Maar wat heb ik genoten: vooral de 
Beltenweg, met die bomen vol bloesem, 
wat een voorjaarspracht. Al was het 
maar een week. Ook in de particuliere 
tuinen: de gele Forsythia en de roze 
Magnolia riepen naar me: “geniet van 
me, straks is het weer over.”
Mensen die alweer zonder jas, ja zelfs 
met korte mouwen, de straat op gaan, 
of gezellig in de voortuin zitten te 
genieten van het zonnetje. Merels die 
‘s morgens om zes uur het hoogste 
lied voeren. Ik zag al kikkerdril in een 
sloot.  De gemeente is in de weer met 
de grasmaaier. En in ongemaaide 
stukken staan al pinksterbloemen. 
Het moet nog Pasen worden! 
 
Bij de dierenweide was het echter wat 
somberder: vanwege de vogelgriep 
mogen de ganzen en eenden nog niet 
naar buiten van de gemeente. Triest als 
je die dieren achter gaas ziet smachten 
naar een bad in de vijver. En de kippen, 
die in de stal in snel getimmerde 
hokken nog een beetje van de vrijheid 
kunnen genieten. Onzichtbaar voor 
de passanten zitten ze hun tijd af te 
wachten. Ze pikken uit verveling maar 
een beetje in de houten wand van de stal. 
De ezels en de schapen met hun 
lammeren zijn ook al weg: jammer, 
heel jammer. Er is daar een gebrek aan 
vrijwilligers om dagelijks veel dieren te 
verzorgen. En dat in mijn Westenholte!  
Aan de vogelgriep is niets te doen, 

aan hulp in de dierenweide wel. Voor 
de kinderen is er nu niet veel meer te 
beleven. Zou het paaseieren zoeken 
nog wel doorgaan? Ik weet het niet.

Vreemd, dat ik in dit mooie voorjaar 
opeens wat somber wordt. Vrijwilligers, 
daar draait de hele wijkvereniging op. 
Inwoners die het belangrijk vinden dat 
er activiteiten in de wijk zijn. Zodat 
Westenholte leefbaar is en blijft. 
Inwoners, die een paar uur of hele dagen 
in de weer zijn voor elkaar.  Jaren geleden 
vond iedereen dat normaal. Maar 
tegenwoordig moet het bestuur smeken 
om hulp. Oproepen in De Stins halen 
bijna niets meer uit, alleen persoonlijk 
aanspreken wil nog wel eens helpen, 
hoor ik ze zeggen. Koningsdag, toneel, 
dierenweide, palmpasen, sinterklaas, 
bestuur, allen schreeuwen om hulp. 
Kom op mensen, we laten ons deze 
saamhorigheid in de wijk toch niet 
afpakken? Ik las in De Stentor: “zelfs 
in Westenholte is het moeilijk om aan 
vrijwilligers te komen.” Zelfs! Jaren 
lang waren we een voorbeeld voor de 
andere wijken: in Westenholte lopen de 
mensen nog warm voor elkaar. Er werd 
met bewondering over ons gesproken. 
Mede daardoor kregen we dat prachtige 
nieuwe Anker.
Ik kan geen oproep doen voor bepaalde 
activiteiten. Ik raad je aan om rond te 
kijken en je aan te melden: wat kun 
JIJ doen om Westenholte leefbaar te 
houden. Ik hoop dat het verenigingsleven 
weer net zo opbloeit als de bloesems in 
de Beltenweg ieder jaar weer doen.

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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april
vr 14 19.00-

21.00
Kinderdisco tot 12 jaar entree vrij Het Anker

vr 14 20.30 Bingo De Weide Steen
di 18 20.30 Algemene ledenvergadering Sportver. 

Avanti
Het Anker

wo 19 14.00 - 
15.00

Paspoortverkoop Jeugdland + 
Huttendorp 2017

Petuniaplein

vr 21 Oud papier
ma 24 14.30 Bingo senioren Het Anker
ma 24 20.00 Klaverjassen Het Anker
vr 28 15.00 - 

16.30
55+ Borreluurtje m.m.v. Swoll Westenhage

mei
ma 1 20.00 Klaverjassen (slotavond) Het Anker
ma 8 14.30 Bingo senioren Het Anker
di 9 19.00 Inschrijven survival Het Anker
vr 11 19.00 - 

21.00
Kinderdisco tot 12 jaar entree vrij Het Anker

vr 19 Oud papier
vr 19 19.30 Grote bingo Het Anker
ma 22 14.30 Bingo senioren Het Anker
vr 26 15.00 - 

16.30
55+ Borreluurtje m.m.v. Jillesz Westenhage

juni
ma 5 14.30 Bingo senioren Het Anker

deadline advertenties deadline kopij verschijning

27 april 4 mei 18 mei
1 juni 8 juni 22 juni
6 juli 13 juli 27 juli

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
Wijkagenten Stadsdeel West 0900 88 44
Wijkassistent mw. K. Hoeflaak 14038
Wijkbeheer(der) mw I. Bloemhof 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 06 55 89 14 71
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!


