
38e Straatvolleybaltoernooi

De Groene Tunnel

Westenhage nieuws
Ophokplicht Stinsweide 

opgeheven

4 mei - column Zweeder

Zomerlidmaatschap tc WVF

Mei 2017

Kinderstraat Beltenweg

Nieuwe gezichten werkgroep 
kinderactiviteiten 



Boeierweg 11, 8042 PV Zwolle | 038 4212128
www.bertwieten.nl | info@bertwieten.nl

AUTOBEDRIJF 
BERT WIETEN

 
Rijnja Repro Zwolle 
Branderweg 1b 
8042 PD Zwolle
T 038 425 03 25  
E zwolle@rijnja.nl

Met twaalf vestigingen landelijke dekking, 
maar met lokale service

www.rijnja.nl
Digitaliseren • Printen en kopiëren • Plotten • File2share • Displays • Fladbadprinter

 U geeft uw
  waardevolle
 archief
niet zomaar uit handen
 
 
 

Colofon
De Stins is een uitgave van 
wijkvereniging Westenholte-
Voorst-Frankhuis en wordt 
10 keer per jaar gratis huis-
aan-huis verspreid in dit 
gebied. Oplage 2450 stuks.
Extra exemplaren liggen
gratis bij Joop Schrijver en de 
Jumbo in Westenholte

Eindredactie:
Betsy Rakers
telefoon (038) 421 24 56
Chiena Weke
telefoon (038) 421 65 37

Lay-out:
Martijn Ganzevles
telefoon 06 24 54 83 09

Advertenties:
Jasper Obbink
telefoon (038) 423 11 80

Bezorging:
André van den Akker
telefoon (038) 422 04 27

Secretariaat:
Bert Jan Souman
Steenboerweg 37
8042 AT Zwolle
telefoon (038) 452 81 71

R
E

D
A

C
T

I
E

Studio Jobpoint
Martijn Ganzevles

Secretariaat:
Linda Bosselaar - Modderkolk
Hondsdrafweg 3
8042 GL Zwolle
tel. 06 21 11 15 36



Stins Mei 2017 1

inhoud44e jaargang nummer 04

Voorpagina: Kinderstraat in Westenholte; feest op de Beltenweg!
(Foto: facebook - Westenholte Kids)

Redactieadres
Digitaal: stins@wijkverenigingwvf.nl of neem contact op met de redactie.
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Vrijwilligers voor Westenhage!

Verandering 
van ons 
Wijkblad is 

een vraag die bij de Redactie van De 
Stins speelt.

Vanaf 1972 had dit Wijkblad een naam 
gekregen. Het werd bijna geheel 
handmatig in elkaar gemaakt. 

Om de kosten van papier te dekken 
stond er een advertentie in het blaadje. 
De plaatselijke middenstand kreeg tegen 
een geringe vergoeding een advertentie 
op bepaalde pagina’s. Jarenlang 
hielpen veel vrijwilligers de gekopieerde 
bladen het blad in elkaar te zetten. Eind 
jaren 80 veranderde het formaat en was 
er een drukkerij gevonden die tegen 
een geringe prijs het blad printte. De 
vrijwilligers hoefden het alleen maar te 
vouwen en op volgorde te leggen. Met 
een paar nietjes was het blaadje sneller 
af en kon verspreid worden. Op een 
bepaald moment werd het blad kant 
en klaar aangeleverd. De vrijwilligers 

hoefden het alleen maar te verspreiden. 
De advertenties drukten de kosten en 
10x per jaar verscheen De Stins. Er 
kwamen in plaats van tekeningen foto’s 
en we zijn bijna tevreden. Weliswaar is 
De Stins in zwart wit. Kleur was te duur. 
Nu speelt de vraag wat te doen. 

De Drukkerij Rijnja heeft de prijs met 
ingang van 1 april dit jaar meer dan de 
helft verhoogd. Tja, wat nu? De redactie 
is gaan zoeken op internet. We zijn met 
andere drukkerijen in onderhandeling 
om De Stins tegen minder hoge kosten 
in kleur uit te kunnen brengen. Omdat 
de kosten toch hoger uitvallen zullen 
de advertentiekosten verhoogd moeten 
worden. Het formaat wordt groter, de 
advertentiekosten komen in kleur en 
ook de foto’s zullen in kleur verschijnen. 
De redactie is er bijna uit. 

We zullen eerst een proefdruk bekijken 
en de adverteerders zullen op de hoogte 
gebracht worden. We houden u op de 
hoogte!

Eind april ben ik 
in Westenhage 

geweest op uitnodiging van Wichert 
aan het Rot, naar aanleiding van zijn 
bericht op Facebook, waarin hij een 
oproep doet voor vrijwilligers voor het 
in stand houden van enkele activiteiten 
in Westenhage op zaterdag en zondag. 
Ik had mij hiervoor opgegeven, omdat 
ik als buurtverbinder nog wat meer wil 

doen voor de wijk.
Ik was niet alleen, er waren 11 van de 
16 aangemelde vrijwilligers, de andere 
vrijwilligers konden die middag niet. 
Mooi resultaat van een berichtje op 
Facebook! #VoorElkaarénMetElkaar!

Helen Hoekstra
Buurtverbinder StinsKracht

Ook de Stins wordt volwassen
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Nieuwe gezichten bij Kinderactiviteiten

In de vorige Stins 
schreef iemand er nog een column over: 
hoe moeilijk het tegenwoordig ‘zelfs’ in 
Westenholte is om vrijwilligers te vinden 
voor al die initiatieven die Westenholte 
rijk is. Ook de vorige leden van de 
werkgroep kinderactiviteiten liepen daar 
helaas tegen aan. Jaren hebben zij zich 
ingezet voor de jeugd in Westenholte 
met Sint Maarten, Sinterklaas, Pasen en 
Koningsdag. Zij wilden het stokje begin 
dit jaar graag overdragen, maar dat is 
niet gelukt na herhaaldelijke oproepen. 
Daardoor kon de Palmpasenoptocht 
niet doorgaan en zijn er dit jaar geen 
activiteiten op Koningsdag. 
Maar… inmiddels heeft de werkgroep 
nieuw bloed: acht (!) moeders die 
niet kunnen accepteren dat de 
kinderactiviteiten stilletjes verdwijnen. 
Wij pakken de draad nu vol enthousiasme 
op, daar waar de vorige vrijwilligers deze 
met zorg aan ons hebben doorgegeven. 

De eerste 
v o o r b e r e i d i n g e n 
voor Sint Maarten 
en de komst van 
Sinterklaas zijn al 
in volle gang. Met 
elkaar gaan wij er 
voor zorgen dat onze 
kids weer kunnen 
uitkijken naar de 
jaarlijkse activiteiten 
die ze gewend zijn 
en die Westenholte 
zo leuk maken! En 
gelukkig hebben wij 
gemerkt dat er naast 

ons nog veel meer Westenholtenaren 
zijn die de handen graag uit de mouwen 
steken. 

Ben jij ook iemand die graag wat 
wil betekenen voor de wijk? Stuur 
dan eens een mailtje naar info@
wijkverenigingwvf.nl om te kijken waar 
jouw hulp welkom is!

Wanneer wij je hulp nodig hebben 
lees je dat in De Stins. Of volg ons 
op Facebook.com/westenholtekids, 
dan blijf je ook op de hoogte van alle 
komende activiteiten!

Heb je vragen of tips, mail ons dan: 
kinderactiviteiten@wijkverenigingwvf.nl

Petra (voorzitter), Carmen, Annemiek, 
Jolanda (communicatie & pr), Jelda 
(secretaris), Femke (penningmeester), 
Tonia en Lonneke.
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Kinderstraat Beltenweg

Wil je van jouw straat ook 
een Kinderstraat maken?

Check de informatie van 
de gemeente op de flyer 
hiernaast!

De eerste Kinderstraat 
van Westenholte is 
sinds begin mei een feit: 
in de Beltenweg was het 
op zaterdag 6 mei feest! 
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Nieuws van de dierenweide

Hoera! De ophokplicht 
is over! De kippen en 
ganzen lopen weer 
heerlijk buiten en wij zijn 

weer open. Omdat we zolang dicht zijn 
geweest, even ter herinnering:

Woensdag: 14:00 tot 16:00
Zaterdag: 10:00 tot 12:00
Zondag: 14:00 tot 16:00
Maar Westenholte was ons niet 
vergeten. De ‘varkentjes’ bij de 
winkeliers waren goed gevuld, er is 
vanaf december 115 euro opgehaald! 
Dankjewel allemaal! Dit gaan we weer 
besteden aan de dieren. Ook is de bak 
voor brood en groenten steeds goed 
gevuld. En er melden zich nieuwe 
vrijwilligers. Helemaal top! We kunnen 
alle hulp goed gebruiken.

Bij deze willen we ook Chiena bedanken 
voor haar inzet en betrokkenheid bij 
de Dierenweide. Chiena is afgelopen 
maand gestopt als bestuurslid en 
vrijwilliger. Ze heeft heel veel werk 
verzet voor de weide waarvoor hartelijk 
dank!

Het mooie weer komt eraan en we 
hopen iedereen gauw weer te zien op 
de weide.

Floorfit zoekt leden

De floorfitgroep is op 
zoek naar leden! De 

dames trainen elke 
woensdagavond in Het Anker van 
20.00 tot 21.00 uur. De les bestaat uit 
een warming-up, een choreografie 
op de vloer en vervolgens diverse 
spierverstevigende oefeningen. De 
les wordt afgesloten met een cooling 
down. Ook mensen met blessures 
zijn welkom om te komen kijken: vaak 
is een aanpassing of alternatieve 
oefening aan te bieden en is meedoen 
in de les mogelijk. Op de foto ziet u de 
dames floorfit in actie. Kom vrijblijvend 

drie proeflessen meedoen alvorens lid 
te worden!
SV Avanti zit ook op Facebook: www.
facebook.com/avantizwolle 
Kijk voor meer informatie en het 
volledige lesaanbod: www.avantizwolle.
nl
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38e Stratenvolleybal toernooi

Ook dit jaar is het weer zo 
ver: het stratenvolleybal-
toernooi! 

En dit jaar is het alweer de 38e editie! 
Dus trommel al je buurvrouwen en buur-
mannen maar weer op en zet 24 juni 
maar vast in je agenda want dan gaan 
we weer knallen! Dit jaar is er zelfs de 
mogelijkheid om een BBQ te organise-
ren. Bij genoeg animo zal dit dan ook 
plaatsvinden. 

Je kunt onbeperkt BBQ ‘en voor € 
17,50 (Inclusief salades etc. en exclus-
ief drinken) of een pakketje kopen van 
3 stukjes vlees met wat salade voor € 
12,50 (exclusief drinken).

Vanwege onderhoud aan de velden bij 
WVF is het niet mogelijk om het toer-
nooi bij WVF te houden. Daarom vindt 

het toernooi plaats bij de Milligerplas.

Dit jaar zijn er daarom 2 opties. Je kunt 
je straat namelijk inschrijven om op het 
gras te spelen of om op het zand te 
spelen!

Dus nu wordt het stratenvolleybaltoer-
nooi een beetje anders, maar het wordt 
er zeker niet minder leuk om! Trommel 
je straat weer bij elkaar en schrijf je in! 

Dit kan via facebook: Stratenvolleybal 
2017 of via de website www.voorster-
slag.nl

P.S. Ook dit jaar gelden weer dezelfde 
regels als voorgaande jaren. Deze 
reglementen volgen in een later bericht. 
Het toernooi gaat door onder voorbe-
houd van de vergunning.

De stratenvolleybalcommissie.

Nieuw bij TC WVF: Zomerlidmaatschap

Tennisclub WVF 
introduceert voor 
Westenholte en omgeving 
een zomerlidmaatschap in 

2017.

Voor € 40,00 ben je lid van de tennisclub 
van juni t/m augustus 2017 en kun je 
overdag en ‘s avonds gebruik maken 
van de banen met een zomerledenpas 
en meedoen met de toss avond op 
dinsdagavond. 
Een mooie gelegenheid om te ervaren 
of tennis ook jouw sport is en of de 
sfeer bij de club met ruim 180 leden 

bij jouw past. De tennisclub wil graag 
groeien naar 200 leden en hoopt dat er 
zomerleden zijn die de rest van het jaar 
lid blijven. Zij kunnen kiezen om ochtend 
lid, senior lid of jeugd lid te worden. 
Ochtendleden kunnen overdag tot 
15.00 uur tennissen. Seniorleden (18+) 
overdag en ‘s avonds. Jeugdleden (tot 
17 jaar) kunnen overdag en/of ‘s avonds 
spelen afhankelijk van leeftijd.

Wil je meer weten over tennisclub 
WVF dan kun je onze actuele website 
www.tcwvf.nl of onze Facebook pagina 
bezoeken. 
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Wijkservicepunt Stadsdeel West

Het Wijkservicepunt 
Stadsdeel West vormt 
de schakel tussen 

wijkbewoners, organisaties en de 
gemeente. Inwoners van Stadshagen, 
Westenholte, Spoolde, Mastenbroek en 
Voorst kunnen bij het Wijkservicepunt 
terecht voor allerhande vragen en ideeën 
over zaken die beheer, leefbaarheid en 
veiligheid van de wijk aangaan. 

Het Wijkservicepunt (WSP) Stadsdeel 
West is gehuisvest aan de Belvédèrelaan 
1 (oranje-geel-blauwe unit). De 
medewerkers van het Wijkservicepunt 
zijn wijkmedewerker Karla Hoeflaak, 
projectmedewerker Cobie Hamming-Pijl, 
wijkbeheerder Ilse Bloemhof  en Bert 
Michel, wijkmanager. 
Op twitter zijn wij te volgen 
onder @wijkservicepunt. 

Het Wijkservicepunt West  is telefonisch 
bereikbaar op nummer 14038 of u kunt 
een mailbericht sturen naar postbus@
zwolle.nl, ter attentie van Wijkservicepunt 

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

Wijkagenten
Spoolde, Westenholte en Stadshagen 
vallen onder het wijkteam West. 
Wijkteam West heeft 3 wijkagenten: 
Karin den Besten, Alrik van den Berg 
en Maarten van Esch. Voor jeugdzaken 
kunt u contact opnemen met jeugdagent 
Gerdien Kanis. 
De wijkagenten zijn bereikbaar via www.
politie.nl of anders via het algemene 
politienummer  0900-88 44.

De wijkagenten hebben een 
inloopspreekuur iedere donderdagavond 
van 18.00 – 19.00 uur in Wijkservicepunt 
West, Belvédèrelaan 1.

Bij het Wijkservicepunt kunt u terecht 
voor allerhande vragen en ideeën over 
zaken die beheer, leefbaarheid en 
veiligheid van de wijk aangaan. 
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Vier kavels in de verkoop in 
Westenholte
Op de hoek van de 

Voorsterweg en de Teunisbloemweg

Westenholte heeft zich de afgelopen 
jaren ontwikkeld tot een sfeervolle 
wijk waar het prettig leven 
is. Veel nieuwe woningen 
zijn al gerealiseerd. De 
gemeente brengt vanaf 
woensdag 10 mei vier extra 
kavels in de verkoop. Deze 
kavels liggen op de hoek 
van de Voorsterweg en de 
Teunisbloemweg. Twee 
kavels zijn geschikt voor 
een vrijstaande woning en 
twee kavels zijn voor een 
gezamenlijk te bouwen twee-onder-één 
kapwoning. De kavelgrootte varieert 
van 770 m2 
(€ 211.495,50 incl. BTW) tot 1106 m2  
(€ 302.971,90 incl. BTW). 

Inschrijven
Wie belangstelling heeft, kan de 
verkoopbrochure en het inschrijfformulier 
downloaden op www.zwolle.nl/kavels. 
Inschrijving is mogelijk van 10 mei 
tot en met 30 mei 2017 tot 16.00 uur. 
Meer informatie over deze procedure 
is te vinden in de verkoopbrochure. 
De kaveltoewijzing vindt plaats door 
de notaris in een openbare zitting op 
woensdag 31 mei 2017 om 16.00 uur 
in het Stadskantoor van de gemeente 
Zwolle (Lübeckplein 2). Zijn er meer 
gegadigden voor dezelfde kavel, 
dan vindt er een loting plaats. Dit 

gebeurt volgens het lotingsreglement 
gemeentelijke woningbouwkavels.

Wat is er gerealiseerd
In Westenholte is al veel ontwikkeld 
de laatste jaren. Nieuwe woningen 
zijn gebouwd en het Autismehuis, het 

woonzorgcentrum Westenhage en 
een nieuw wijkcentrum met sporthal 
(Ontmoetingscentrum Het Anker) 
zijn gerealiseerd. Bewoners hebben 
praktisch alles om de hoek. Scholen, 
winkels, maar ook rust en ruimte. De 
kavels die nu in de verkoop komen, 
zijn onderdeel van de afronding van de 
inrichting van het gebied. Op termijn 
komen waarschijnlijk nog twee kavels 
beschikbaar; hiervoor is eerst een 
bestemmingsplanwijziging nodig. Deze 
twee liggen naast deze vier kavels. 

Vragen
Wie meer informatie wil, kan contact 
opnemen met mevrouw C. Bredewout, 
kopersbegeleider van de gemeente 
Zwolle. Zij verzorgt ook de verkoop 
van de kavels. Haar telefoonnummer is 
(038) 498 28 67. 

Vier kavels in de verkoop
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De Ridderspoor

Woensdagmiddag, 
kwart voor twaalf. Het creatieve uurtje 
voor de bovenbouw begint, het is 
namelijk tijd voor Atelier op basisschool 
De Ridderspoor!

Elk schooljaar worden 4 blokken 
van 4 lessen ingezet voor Atelier, de 
workshops die groepsdoorbrekend 
worden georganiseerd door de 
leerkrachten, in samenwerking met een 
aantal ouders. De kinderen mogen zelf 
kiezen aan welke workshop ze willen 
meedoen.
In deze lessen leren de kinderen hoe ze 
de materialen kunnen gebruiken, wat ze 

er mee kunnen doen en werken ze aan 
een mooi eindresultaat. De workshops 
zijn heel divers; kleien en schilderen, 
weven, solderen, maar ook koken, 
fotografie en helpen in de dierenweide 
zijn  populair bij de kinderen.
Angela, één van de betrokken moeders, 
is enthousiast over de workshops die 
zij inmiddels heeft gegeven. Haar doel 
is om samen met de kinderen mooie 
creaties te maken die in de hal van 
de school worden tentoongesteld. De 
kinderen hebben onlangs van textiel 
en verf prachtige vlinders gemaakt 
en eerder heeft ze met een groepje 

kinderen reusachtige spinnen gemaakt 
van paraplu’s.
Eigenlijk werkt Angela vooral met 
goedkope materialen. Zij wil de kinderen 
uitdagen om vanuit hun eigen fantasie 
te werken naar een eindresultaat; elk 
kind heeft eigen inzichten en zo krijg je 
de meest verrassende creaties.
Angela zou ook andere ouders willen 
motiveren om ateliers te geven; er zijn 
nog zoveel interessante dingen waar je 
kinderen mee kunt laten kennis maken, 
het is een leuke manier om betrokken te 
zijn bij de kinderen!
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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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Nieuws van de Stinskerk

18 juni om 19.00 uur 
Tentdienst in Spoolde.

Op zondag 18 juni vindt ‘s avonds 
weer de tentdienst in Spoolde plaats. 
Als afsluiting van het traditionele 
Spoolderfeest organiseert de Stinskerk 
een dienst in de feesttent. De band Xing 
uit Hattem zal het totale programma 
verzorgen, waarbij het zingen en de 
muziek centraal zullen staan. Deze 
feestelijke dienst is niet alleen voor 
Spooldenaren, maar voor iedereen die 
er graag bij wil zijn. De feesttent staat 
in het weiland tegenover het buurthuis 

Eben-Haëzer. We beginnen om 19.00 
uur
De diensten op zondagochtend in de 
Stinskerk beginnen om 09.30 uur.
De avondontmoetingsdiensten in het 
Grand Café in Westenhage zullen 
plaatsvinden op 21 en 28 mei en 4 en 
11 juni. 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.
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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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Henk.
Een markante figuur in onze wijk, zoals 
hij met zijn karretje en hond Cesar 
iedere dag zijn ronde deed.

Ondanks dat Henk ongeneeslijk ziek 
was, altijd opgewekt met zijn sigaartje 
en een brokje voor de honden. 
Wat eet je vandaag Henk? En dan kwam 

er weer een gerecht op Tafel. Stampot 
Spinazie of zoiets. 

Dinsdag 18 april is Henk gestorven en 
hij is in Hasselt bij zijn vrouw begraven.

Rust zacht en bedankt voor je optimisme.

Bertie Pauw

Westenhage nieuws

Per april is er veel veranderd bij Driezorg. 
Wij prijzen ons gelukkig met het feit 
dat Helma onze servicecoördinator is 
geworden.

Zij is al vanaf het begin bij Westenhage 
en kan goed overweg met vrijwilligers 
en bewoners.
We hebben de locatie hetzelfde kunnen 
houden. Alleen de zaterdag en de 
zondag is het dicht.

Gelukkig is er massaal gereageerd op 
een oproep van mij en durf ik nu al te 
zeggen dat we weer open kunnen. 
Wanneer precies is nog niet bekend. Er 
moet eerst een rooster gemaakt worden 
en Helma gaat hier over.

Wat we wel heel graag zouden willen is 
de buurtkamer van Westenholte worden. 
Dus mensen die alleen zijn en een 
buurvrouw of -man willen meenemen, 
neem ze gerust eens mee. Op zondag 
van 10 uur tot 12 uur is er koffie en op 
zaterdag van 11.00 tot 13.30 kunt u ook 
gezamenlijk wat eten.

Op woensdag is er Soos, donderdag is 
een creatieve middag. Bij een filmavond 
of iets dergelijks ben u ook van harte 
welkom.

Op de laatste vrijdag van de maand is er 
een borreluurtje met gezellige muziek. 
We zouden het heel leuk vinden als we 
wat meer mensen uit de wijk zien 

De actie “Niemandachterdegeraniums”, 
die ik opgezet heb, eindigt 30 juni met 
de uitreiking van het opgehaalde geld 
door wethouder Nelleke Vedelaar.
Hou De Stins in de gaten want het wordt 
een bijzondere middag voor iedereen. 

Op 26 mei speelt en zingt de bekende 
Zwolse zanger Jilles Zuiderbaan,die al 
van het eerste uur aanwezig is.

Er wordt een bijdrage gevraagd van 
2 euro, dit is inclusief een kop koffie 
of thee. U ziet dat alles van voor april 
gewoon door kan gaan dankzij de vele 
vrijwilligers. 

Wichert aan het Rot

Ingezonden: in memoriam - Henki n g e z o n d e n
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Hier had uw
advertentie

kunnen staan.

Vraag naar de 
mogelijkheden.

stins@wijkverenigingwvf.nl
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Nog één seizoen door de Groene 
Tunnel. 
En toen werd het 1 april en dan hoop 
je dat het een grap is, maar vooralsnog 
heeft zich niemand gemeld om de 
grap op te eisen. De gemeente Zwolle 
is na een 16 jarige discussie met een 
aantal bewoners gezwicht en heeft 
in al haar “wijsheid” besloten om het 
Tijmpad binnenkort aan een gruwelijke 
metamorfose te onderwerpen. Van 
de door de bewoners aangevoerde 
argumenten als waren de bomen 
gevaarlijk en veroorzaakten zij 
overlast door vallende eikels, blaadjes 
en honingdauw (luizenpoep) liet de 
gemeente geen spaan heel, maar 
uiteindelijk is men toch gevallen over 
de schaduw die deze kern gezonde 
bomen al meer dan 60 jaar met zich 
mee brengen. Er bestaan dus blijkbaar 
mensen die, geheel vrijwillig, in het 
prachtige groene Westenholte een 
woning kopen of huren en vervolgens 
een klaagzang starten omdat er bomen 
staan die groeien, waar blaadjes en 
eikels aan komen en ook weer afvallen 
en waar wel eens een takje uit valt. Ja, 
dat maakt het er allemaal niet mooier 
op.

Zelf woon ik min of meer onder de 
bomen en ja ook ik heb er extra drukte 
van: 3 tot 4 keer per jaar de dakgoten 
schoonmaken, elk jaar de kozijnen 
reinigen, meer dan gemiddeld de ramen 
lappen, zomers minder licht in huis en 
de auto pikt en plakt een groot deel van 
het jaar om over de vogelpoep nog maar 
te zwijgen. Als liefhebber van de natuur 

ben je blijkbaar in Zwolle een vreemde 
snuiter en sta je niet zo heel sterk als 
je het ergens een keer niet mee eens 
bent. 

Bijna de helft van de te kappen bomen 
heeft de hoogst beschermde status 
qua bomen, maar het veroorzaken 
van schaduw is blijkbaar al voldoende 
aanleiding om deze gezonde bomen te 
kappen. Dat een enkele boom van deze 
omvang jaarlijks 8 mensen voorziet 
van zuurstof, dagelijks een grote 
hoeveelheid fijnstof uit de lucht filtert, 
een leefomgeving biedt aan tientallen 
diersoorten en in de huidige staat een 
economische waarde vertegenwoordigd 
van circa € 15.000,= lijkt er niet echt 
toe te doen. Dat het verwijderen van 
een aantal oude eiken zal leiden 
tot compensatiegroei bij de overige 
bomen en het verwijderen van de 
zuidelijke bomenrij leidt tot een hogere 
windgevoeligheid en mogelijk windworp 
van de vrijgestelde bomen, lijkt niet van 
belang.

De belevingswaarde van “De Groene 
Tunnel” is voor mij en vele bewoners 
van Westenholte enorm groot, maar 
elke keer als ik er nu onderdoor rij of 
loop, kan ik mij niet aan de gedachte 
onttrekken dat dit prachtige beeld 
volgend jaar weg is. 

Het huidige kapplan voorziet in een 
enorme kaalslag welke slechts ten 
dele tegemoet komt aan de klachten 
van een aantal bewoners. Het besluit 
is volgens de gemeente gebaseerd op 

Ingezonden: De Groene Tunneli n g e z o n d e n



Stins Mei 201718

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

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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een “Salomonsoordeel”, alleen heeft 
de wijsheid het hier in mijn beleving 
laten afweten. Ook het herplanten van 
Japanse sierkers en gecultiveerde 
zuileik is een vlag op een modderschuit, 
als je ergens enorme troep van krijgt, is 
het wel een Japanse sierkers. 

Volgens de gemeente Zwolle blijft 
het landelijke karakter en de huidige 
laanstructuur behouden, maar ik kan 
u alvast verklappen dat dit een “klein” 
leugentje is. 

Voor hen die nog geen idee hebben waar 
dit over gaat, bijgaande foto spreekt 
waarschijnlijk voor zich en mocht u de 
komende tijd over het Tijmpad en door 
de “Groene Tunnel” lopen of fietsen, 
kijk dan nog eens om en geniet, want 
volgend jaar weet u niet wat u ziet!

Namens een aantal groenliefhebbers 
uit de Brunelweg,

R. Kruise 

Publieksdag Ruimte voor de Rivier Zwolle

Na vele jaren 
van voorbereiding en uitvoering staan 
nu ook de laatste punten op de i en is 
het grootschalige project Ruimte voor 
de Rivier Zwolle helemaal klaar. Om 
dit moment te markeren en de nieuw 
ingerichte gebieden langs de IJssel 
symbolisch terug te geven aan de 
Zwollenaar houdt Waterschap Drents 
Overijsselse Delta op zaterdag 20 mei 
een publieksdag. Op deze dag kunnen 
bezoekers ‘de nieuwe uiterwaarden' 
op drie manieren beleven: via een 
uiterwaardenwandeling (met theater), 
via een fietsroute én via een korte 
boottocht in één van de nieuw gegraven 
geulen langs de IJssel.

De Vreugdehoeve, Zalkerveerweg 
20, is het startpunt van een 
uiterwaardenwandeling (5 km) door 
het deelgebied van de Dijkverlegging 
Westenholte, in de buurtschap 
Spoolde. Waar voorheen dit gebied 
niet vrij toegankelijk was, is het dat nu 

wel. Over laarzenpaden (onverharde 
wandelpaden) kunt u een rondje 
uiterwaard wandelen, tot aan de IJssel 
aan toe. Deze wandeling is op een 
aantal locaties aangekleed met theater. 
Starten met deze wandeling kan tussen 
11.00 en 13.00 uur. De laarzenpaden 
zijn niet geschikt voor rolstoelen, 
scootmobielen en kinderwagens. 
Honden zijn niet toegestaan.

meer info: https://www.wdodelta.
nl/actueel/persberichten/@22327/
publieksdag-ruimte/
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Veerman
Makelaardij

VRAAG NU UW GRATIS

WAARDEBEPALING AAN

Uw Westenholtemakelaar

Studio
Westenholterweg 50

8042 AJ  Zwolle
038 - 737 00 60

drukkerij@studiojobpoint.nl

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

Kom gerust binnen voor meer informatie, de koffie staat klaar!

• Decoratie
• Fotografie
• Houten meubels
• Kopieer-, druk- en printwerk
• Cadeau- en seizoenartikelen
• Klussen in en rondom het huis en tuin
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Wilt u ook komen werken in 
Het Anker?
We zoeken 2 

oproepkrachten voor minimaal 8 uur 
per week. (avond of weekend en soms 
overdag).
Neem contact op: telefoon (038) 421 23 
66 en vraag naar Jolanda. 
Of per mail: beheer@ochetanker.nl.

Kinderdisco
In de maand mei ging de kinderdisco 
niet door. Op 9 Juni is het wel weer feest, 
van 19 tot 21 uur. Met DJ VINCENT!
Entree vrij.

Dit is tevens de laatste disco voor de 
zomervakantie.

Nieuws van Het Anker

Nieuws van Excelsior

De Anjeractie is de jaarlijkse 
collecteweek van het Prins Bernhard 
Cultuurfonds

De collecteweek voor cultuur en natuur 
in Nederland is van 14 tot en met 20 mei 
2017. In deze week komen leden van 
Excelsior bij u aan de deur om een extra 
bijdrage voor cultuur in de regio op te 
halen. De helft van de eigen opbrengst 
komt ten goede aan de vereniging, de 
overige 50% gaat naar cultuur en natuur 
in de regio.

Praktijkexamens
Door de KNMO (Koninklijke Nederlandse 
Muziek Organisatie) wordt op zaterdag 
20 mei het praktijkexamen muziek 
georganiseerd. ‘Excelsior’ zorgt voor 

een locatie en de organisatie ter 
plaatse. De deelnemers komen van 
muziekverenigingen uit Overijssel en 
Gelderland en zijn, na het behalen van 
het theorie-examen op 8 april, allemaal 
op weg naar afronding van het A-, B-, 
C- of D-muziekexamen. Voor Excelsior 
leggen 10 leden het praktijkexamen af. 
De examens worden gehouden in CBS 
‘de Morgenster’.

Parkpret op 28 mei tijdens de 
Week van de Amateurkunst (WAK) 
De Week van de Amateurkunst is 
een evenement waarbij de Zwolse 
amateurkunstenaar in de breedste zin 
van het woord in de schijnwerpers staat 
en zich kan laten horen en zien aan het 
publiek. Het B-orkest van Excelsior doet 
op zondagmiddag 28 mei mee aan het 

Reumafonds

De Reumacollecte heeft in Westenholte 
in 2017 opgebracht:
€ 1.212,40. Een mooi bedrag dank zij 

de collectanten en de gulle gevers.
De opbrengst in Zwolle is: € 19.036,50.
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.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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onderdeel Parkpret in Park Eekhout in 
Zwolle. Tijdstip van het optreden is nog 
niet bekend.  

20e IJsselfestival – de muzikale top van 
Nederland komt naar Zwolle.

Op zaterdag 10 juni 2017 organiseert 
Muziekvereniging Excelsior Westenholte 
voor de 20e keer het IJsselfestival in Het 
Anker in Westenholte. Om die reden én 
omdat Excelsior dit jaar gaat deelnemen 
aan het WMC, is gemeend om het 
festival eenmalig in een andere vorm te 
gieten. Dit betekent dat er dit jaar een 

podium wordt geboden aan orkesten die 
eveneens mee gaan doen aan het WMC. 

Het optreden van ieder orkest wordt door 
de juryleden Arnold Span en Jan Bosveld 
beoordeeld en in een zogenaamd “kritisch” 
verslag vastgelegd. Dit verslag wordt aan 
het eind van het festival uitgereikt en 
door de jury (kort) mondeling toegelicht. 

De volgende orkesten zijn op 10 juni 
2017 in Westenholte te beluisteren: 
3e divisie: CMV “Excelsior” 
Grijpskerk o.l.v. Andries de Haan. 

2e divisie: Fanfare Wilhelmina 
Easterein o.l.v. Pieter Bosma. 
1e divisie: Fanfare “De Eendracht” Den 
Ilp o.l.v. Marcel Visser; CMV “Excelsior” 
Schraard o.l.v. Thom Zigterman; CMV 
“Eendracht maakt Macht” Oudega 
o.l.v. Piet Groeneveld; Het Fanfare 
Collectief Alblasserdam o.l.v. Jurgen 
Nab en Muziekvereniging “Excelsior” 
Westenholte o.l.v. Marten van der Wal. 

Het IJsselfestival begint om 14.00 uur. 
De entree bedraagt € 5,-- p.p. vanaf 12 
jaar.

Muziek in de klas

Na het succesvolle project Klasse(n)
orkest op de OBS ‘de Ridderspoor’, 
wat in het najaar van 2017 zijn vervolg 
zal krijgen, start begin 2018 ook op 
CBS ‘de Morgenster’ een zelfde project. 
Directie en docenten van ‘de Morgenster’ 
zijn erg enthousiast.  De school heeft 
subsidie aangevraagd voor dit project en 
inmiddels ook toegezegd gekregen. 



Stins Mei 201724 Toneelgroep DeSffffff

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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Het is leeg in mijn hoofd. 
Al dagen ben ik op zoek 
naar een leuk, positief 

of spannend verhaal. Maar er is nog 
steeds geen onderwerp om over te 
schrijven. Een week geleden vierde ik 
mijn Kroonjaar. Geweldig, wat een feest 
en ik mag weer een nieuwe fase van 
mijn leven beleven. Wat gaat het me 
brengen? Vast en zeker een heleboel 
fijne dagen. 
Maar verder blijft het leeg! 

Ja, de Dodenherdenking maakte veel  
indruk op mij, maar vermoedelijk is 
dat bij veel mensen zo.. Wat hebben 
we indrukwekkende mooie en diep 
trieste verhalen en herinneringen 
gehoord. En wat  laat een oorlog 
een waanzin, wreedheid, ellende en 
angsten zien. Voor de slachtoffers zijn 
het nachtmerries, die hun hele leven 
blijven, maar ook als nabestaande  
moet je ermee leren leven. De in en in 
trieste verhalen blijven je je hele leven 
achtervolgen. Tenminste dat is bij mij 
het geval. En zeker als mijn verjaardag 
weer voorbij is. 
En nu is het 4 mei. Dodenherdenking.
Mijn vader (hij was bij de marine) rende 
voor zijn leven, zigzaggend door de 
duinen bij Wassenaar, de kogels van 
Duitse soldaten ontwijkend. Zijn twee 
maten, die eigenlijk zijn beste vrienden 
waren geworden, werden voor zijn ogen 
doodgeschoten. Dood in de duinen! Mijn 
vader is gevangengenomen en over de 
wrede behandelingen kon hij tot aan zijn 
dood niet praten. Wel is hij gevlucht en 
in de mijnen in Limburg werkte hij tot 
aan het einde van de oorlog. 

Mijn vader heeft het gered en kon 
vluchten, maar zijn nachtmerries zijn 
voor eeuwig gebleven. Zijn hele leven 
heeft hij deze beelden bewaard en 
met zich meegedragen. Nadat hij zijn 
verhaal aan mijn zusje en mij huilend 
verteld heeft, ben ik het nooit vergeten. 
De beelden zijn opgeslagen in mijn 
hoofd. 
Hoe de oorlog voor hem is afgelopen?
Hij is ondergedoken in de mijnen en 
wilde niets meer met de vijand te 
maken hebben. Na de oorlog is hij 
vrachtwagenchauffeur geworden. 
Maar de angsten, de dood van zijn 
maten, de waanzinnige wreedheid in 
het werkkamp, zijn vlucht droeg hij  in 
nachtmerries zijn hele leven met zich 
mee. Hij heeft nooit meer een gevecht 
willen zien. Zijn beelden draag ik, zeker 
op 4 mei, als herinnering met me mee.  
Ik heb het verhaal aan mijn kinderen 
kunnen vertellen. Dat verhaal was niet 
zo heftig als het verhaal van mijn vader. 
De angst, de spanning, het verlies heb 
ik nooit zelf ervaren. Ik, en de meeste 
mensen met mij, heb nooit een oorlog 
meegemaakt. 

Het is nog steeds oorlog in de wereld. 
We zien de wreedheid van misdadigers. 
De slachtoffers lijden en de waanzin van 
de oorlogsmisdadigers is groot. Nog 
steeds. Alleen wij hebben de bevrijding 
meegemaakt. 
5 Mei is, vooral in Zwolle, uitbundig 
gevierd. Deze dag heb ik geprobeerd 
mijn lege hoofd weer op te krikken. 
De festivals zijn gelukkig ook zonder 
mij een groot succes geweest.

Zweeder

Column 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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mei
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+ De bekende entertainer Jillesz 
Zuiderbaan 

Westenhage

juni
do 1 19.15 - 

21.00
Informatieavond Blaasontstekingen en 
ongewild urineverlies

Westenhage

ma 5 14.30 Bingo senioren Het Anker
vr 9 19.00 - 

21.00
Kinderdisco (tot 12 jaar) 
met DJ Vincent - Entree vrij

Het Anker

za 10 14.00 20e IJsselfestival Het Anker
vr 16 Oud papier
ma 19 14.30 Bingo senioren Het Anker
za 24 38e stratenvolleybaltoernooi Milligerplas
vr 30 Afsluiting actie 

NiemandAchterDeGeraniums
Westenhage

juli
za 1 09.00-

16.00
28e Jeugdsurvival WVF Stinspark

do 6 14.30 Bingo senioren Het Anker
vr 14 Oud papier
do 20 14.30 Bingo senioren Het Anker
augustus
vr 11 Oud papier

deadline advertenties deadline kopij verschijning

1 juni 8 juni 22 juni
6 juli 13 juli 27 juli
30 augustus 7 september 21 september

Agenda

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

Meer verschijningsdata: https://www.stinskracht.nl/groep/werkgroep-stins-redactie
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Dagelijks Bestuur WVF
Voorzitter dhr L. Kroes (038) 422 33 18
Secretaris mw. L. Bosselaar - Modderkolk 06 21 11 15 36
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 contactpersoon 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
Huttendorp huttendorp@wijkverenigingwvf.nl
Kinderactiviteiten kinderactiviteiten@wijkverenigingwvf.nl
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

Hier had uw
advertentie

kunnen staan.

Vraag naar de 
mogelijkheden.

stins@wijkverenigingwvf.nl


