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Nieuwjaarsbijeenkomst

Westenhage
Stinsweide dierenPrinses Cindy





Een goed begin

D� ���ste Stins van het nieuwe jaar ligt weer voor u, met 
op de cover een winterbeeld van 'vroeger': zou het nog 
echt schaatsweer worden deze winter? 
Persoonlijk hoop ik er wel op, dat zou voor mij een mooi 
en goed begin van 2018 betekenen! 
Meer 'goed begin' in deze Stins: Zo zijn de vrienden van 
WEW het jaar goed begonnen met de nieuwjaars-
bijeenkomst in Westenhage en ook staat het carnaval in 
De Knienebelten weer voor de deur. 
Op de jongeren-pagina (11) kunt u lezen over de nieuwe 
peuteropvang die in onze wijk gestart is en wordt u door 
de wat oudere jongeren van Westenholte uitgenodigd 
voor de housewarming van de nieuwe Jeugd 
Ontmoetings Plek (JOP) die binnenkort in het Stinspark 
wordt geplaatst. 
Ook een goed begin zijn de ontwikkelingen die in gang 
worden gezet in het kader van de herinrichting van het 
Stinspark; u leest er in de volgende Stins zeker meer 
over. Bemoedigend zijn daarnaast de berichten dat voor 
de dieren van de Stinsweide alternatieve huisvesting is 
gevonden.
Een goed begin is ook de aanstaande uitbreiding van de 
Stinsredactie: nieuwe vrijwilligers die (naar 
verwachting) aan de volgende editie al hun steentje 
zullen kunnen bijdragen. Extra redactieleden blijven 
overigens zeer welkom; vele handen maken licht 
(vrijwilligers)werk! 

Bij het samenstellen van deze editie is ons echter (nog) 
duidelijker geworden dat naast uitbreiding van de 
redactie, ook verruiming van de termijn voor het 
opmaken van ons wijkblad noodzakelijk is. In het artikel 
op pagina 6 leest u hoe we dit in het vervolg willen gaan 
inrichten. 
Veel leesplezier gewenst!

Namens de werkgroep stinsredactie WVF,
Martijn Ganzevles

stins@wijkverenigingwvf.nl

Colofon

De Stins is een uitgave van Wijkvereniging 
Westenholte-Voorst-Frankhuis en wordt 9 keer per 
jaar gratis huis-aan-huis verspreid in dit gebied. 
Oplage 2400 stuks. Extra exemplaren liggen gratis 
bij DA Joop Schrijver en de Jumbo in Westenholte.

Eindredactie:
Chiena Weke  (038) 421 65 37

Lay-out:
Martijn Ganzevles  (038) 850 16 58

Advertenties:
Jasper Obbink  (038) 423 11 80  

Bezorging:
André van den Akker (038) 422 04 27 
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Nieuws van de Stinsweide

Zoals jullie vorige maand hebben kunnen lezen in de 
Stins is in overleg met de Wijkvereniging besloten 
om de Stinsweide tijdelijk te sluiten. Afgelopen 
periode zijn we dan ook druk geweest met het 
zoeken van alternatieve huisvesting voor onze 
dieren. Gelukkig is dat voor al onze dieren gelukt. 
We zijn heel blij dat we voor alle dieren een ijn 
adres hebben kunnen vinden.
Onze geit is verhuisd naar de dierenweide in Park 
Eekhout, waar hij gezelschap heeft van
verschillende andere geiten. 

De konijnen zijn overgebracht naar de dierenweide 
in Park de Weezenlanden, waar ze nu tussen de 
andere konijnen in een ruime konijnenweide zitten.
Onze parkieten konden terecht op de buurtweide ’t 
Spiekertje in Zwolle-Zuid. Daar hadden ze al een 
paar valkparkieten en daar passen onze valkparkiet 
en de andere grasparkieten mooi tussen. De kippen, 
eenden en ganzen verblijven tijdelijk bij een boer in 
de buurt van Dalfsen. 

En als laatste zijn onze twee varkens overgebracht 
naar een hobbyboer inGeesteren. Daar hebben ze 
een mooi nieuw hok en een ruime weide gekregen. 

Op de foto’s kunnen jullie zien hoe goed onze dieren 
het op hun nieuwe plaats hebben. De schapen die 
nu in het Stinspark lopen zijn niet van de 
Wijkvereniging, maar van Jan Pluim. Wij zijn heel blij 
met zijn schapen die het Stinspark opvrolijken.

Contact
De komende tijd willen we proberen om 
ontwikkelingen over de Stinsweide te 
communiceren via Stinskracht en via Facebook, dus 
volg ons op https://www.facebook.com/Stinsweide/. 
Als u mee wil denken over de toekomst van het 
stinspark kunt u dat kenbaar maken bij het bestuur 
van de wijkverenging via bestuur@
wijkverenigingwvf.nl. Laat hier ook vooral uw 
gegevens achter als u zich beschikbaar wil stellen 
als vrijwilliger of bestuurslid bij de nieuwe s���� ���
de Stinsweide wil maken.

werkgroep Stinsweide WVF
stinsweide@wijkverenigingwvf.nl
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Kerstmarkt 2017

Op 13 december hebben we onze kerstmarkt 
gehouden. De dagen ervoor was er in heel
Nederland veel sneeuw gevallen. Het weer baarde 
ons veel zorgen.Tijdens het opzetten van de kramen 
is er nog met man en macht gewerkt om het hele 
plein sneeuw en ijsvrij te krijgen.
Dat was een hele klus! Gelukkig hadden we ook 
hiervoor een aantal vrijwilligers, die ondanks
het koude weer zich aardig in het zweet hebben 
gewerkt.
De kerstmarkt was een groot succes. We hadden in 
totaal ruim 36 kramen! We hebben veel leuke 
reacties gehad en we hopen dat ook u een kijkje 
hebt genomen op de kerstmarkt.
Ook de winkeliersactie is goed verlopen. Er zijn veel 
kaartjes ingeleverd. We hadden als hoofdprijs een 
mooie tv. Deze is de volgende dag opgehaald door 
Dhr. Webbing. 

Ook al de andere prijzen zijn in Westenholte 
gevallen en zijn ondertussen opgehaald door de 
gelukkige winnaars. Zonder de inzet van alle 
vrijwilligers was de kerstmarkt niet zo’n succes 
geweest. Nogmaals onze hartelijke dank!

Jannie, Irne en Gerdien
werkgroep Kerstmarkt WVF

kerstmarkt@wijkverenigingwvf.nl

Stinsje:  Bloembollen gezocht

Het is weer de tijd van de bolletjes. Overal 
zie ik ze te koop.
Maar wat doet u met ze als ze uitgebloeid 
zijn? Het zijn er zo veel, hup in de kliko.
Jammer.
U mag ze bij mij brengen. Ik zal voor ze 
zorgen tot het plantseizoen er is.
Ik ga ze langs de ietsbrug of elders in de 
omgeving van Westenholte planten.
U mag ze in de carport bij de kliko zetten op 
Meester Koolenweg 43.
Graag in het potje of in een zakje.
Ben benieuwd of ik de wijk kan opleuren! 

Willy Prangsma

Stinsje:  Reumafonds zoekt 

collectanten



Het Reuma fonds zoekt collectanten in de 
week van 19 t/m 24 maart 2018.
We collecteren met bussen. 
Opgave bij: 
Rieky Koetsier 
tel. 4219038   
                  mail: koetsier16@sallandxs.net 
Of bij:
Nathali van Faassen 
Tel. 06 10311407 
 mail: nfaassen@landstede.nl

Namens het Reumafonds, alvast bedankt!
Rieky Koetsier
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Hoe komt de vernieuwde Stins tot stand?

Dit is de 5e editie van ons wijkblad die we als 
redactie hebben gemaakt in de nieuwe vormgeving 
en in samenwerking met de nieuwe drukker BladNL. 
We zijn erg blij met het resultaat tot nu toe en met de 
positieve reacties die we vanuit de wijk ontvangen! 
Wel hebben we gemerkt dat het veranderde proces 
van totstandkoming van de Stins ook wat 
veranderingen in onze werkwijze als redactie 
mogelijk én noodzakelijk maakt. In dit artikel leggen 
we dit graag nader uit.

Oude situatie
Als Stinsredactie stellen wij de edities van ons 
wijkblad samen uit de aangeleverde kopij vanuit de 
wijk; omdat we onderdeel zijn van de wijkvereniging 
WVF, zijn dit voornamelijk berichten vanuit de 
verschillende werkgroepen van de vereniging, maar 
daarnaast ook van andere verenigingen en 
organisaties die in onze wijk actief zijn. Ook van 
bewoners ontvangen en plaatsen wij kopij: we maken 
immers een blad van, voor én door onze wijk. 
Sinds jaar en dag hanteren we voor de kopij als 
deadline twee weken voor de verschijningsdatum 
van de desbetrefende editie. Voorheen betekende 
dit dat we voor het opmaken van de Stins ongeveer 
een week hadden: we hadden de mogelijkheid om 
een proefdrukversie samen te stellen en daarna was 
er nog tijd voor eventuele aanpassingen in de 
deinitieve versie, die uiterlijk in het weekend voor 
de verschijningsdatum aangeleverd moest worden. 
Met de drukker om de hoek kostte de alevering van 
de gedrukte exemplaren niet veel tijd.

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie is de opmaaktijd aanzienlijk 
korter geworden: aanlevering op woensdag vóór 12 
uur 's middags is nodig om de alevering van de 2400 
exemplaren te kunnen plannen op de woensdag 
daarop. Met het online opmaakprogramma van de 
nieuwe drukker is het weliswaar mogelijk om met 
meerdere redactieleden tegelijk aan de opmaak te 
werken, maar met de minimale bezetting van onze 
redactie op dit moment, levert dat geen tijdwinst op.
Om het voor ons als redactie werkbaar te houden, 
willen we in het vervolg de volgende zaken 
veranderen:

Meer samenwerking
Meer samenwerken met de 'vaste' toeleveranciers 
van kopij van de verschillende verenigingen en 
organisaties: De techniek maakt het mogelijk om 
deze partijen meer te betrekken bij het 

opmaakproces en die mogelijkheden willen we graag 
benutten. Een klas als gast-redactie van de 
jongerenpagina is wellicht ook een optie.
Uiteraard blijven wij als redactie 
eindverantwoordelijk voor de inhoud van ons 
wijkblad.

Verandering deadline kopij
Daarnaast willen we de deadline voor de kopij 
gelijktrekken met die voor de advertenties: 3 weken 
voor verschijningsdatum. We verwachten dat dit voor 
de meeste gevallen geen probleem oplevert. Mocht 
dit wel zo zijn, dan kan in overleg met ons een later 
aanlevertijdstip afgesproken worden. We kunnen er 
op deze manier dan al wel vast rekening mee houden 
in de opmaak.
De aangepaste deadlines voor 2018 staan op pagina 
21 van deze Stins en zijn ook te vinden op ons online 
dorpsplein Stinskracht.nl: 
https://stinskracht.nl/groep/werkgroep-stins-redactie

Met deze aanpassingen hebben wij als redactie er 
vertrouwen in dat we ons mooie wijkblad kunnen 
blijven maken, voor elkaar én met elkaar!

werkgroep stinsredactie WVF
stins@wijkverenigingwvf.nl

GOED BEGIN:

DONEER 

EEN VRIJ UUR 

AAN STINSKRACHT

VOOR DE 

MENSELIJKE MAAT

IN WESTENHOLTE

Stinsje

n.b.
Iedere maand vragen 8 wijkbewoners om hulp.
Daarvan kan nog niet de helft worden ingevuld.
e-mail: contact@stinskracht.nl tel:06-12613280
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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



Sport

Nieuw logo tc WVF officieel onthuld

Op de drukbezochte Nieuwjaarsreceptie van 
zondag 7 januari werd door voorzitter Joop Koot 
en ontwerper Jan Luijten het nieuwe clublogo van 
tc WVF onthuld. Binnenkort worden alle oude 
logo’s vervangen op de borden op en rondom ons 
tennispark.

Winterprogramma TC WVF
18 februari: Paardveulentoernooi 
(Ouderkindtoernooi)
3 maart: Onderhoudsdag park en kantine
10 maart: Open tennisdag
11 maart: Eerste speeldag DTC Westenholte open 
dubbeltoernooi

Denk je eraan om te gaan tennissen in 2018 en kun 
je niet wachten tot de open tennisdag op
zaterdag 10 maart? Elke dinsdagavond is er een 
Tossavond voor seniorleden van 19:00 uur
tot plm. 22:00 uur. Er is op de Tossavonden altijd 
wel iemand aanwezig die je meer kan vertellen 
over Tennisclub WVF. Neem je een racket en 
tenniskleding mee, dan kun je ook meespelen. 
Jeugdleden kunnen op maandagmiddag en 
woensdagmiddag vanaf plm. 16:00 uur kijken bij 
de tennislessen van onze jeugd. Trainer Evert 
Beens weet of en wanneer er m�gelijkheden zijn 
om les te nemen. 
Check regelmatig onze website www.tcwvf.nl
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Thuisfit - Bewegen met een kopje 

koffie

WijZ is gestart met een nieuw project, genaamd 
Thuisit. Thuisit richt zich op senioren die
niet buitenshuis kunnen bewegen of voor wie 
deze drempel te hoog ligt. Dit project maakt het
bewegen in huis mogelijk. Samen met een 
getrainde vrijwilliger wordt er wekelijks een
beweegprogramma op muziek uitgevoerd. Door 
het creëren van dit project in samenwerking
met vrijwilligers kan stichting WijZ de 
gezondheid van deze senioren bevorderen, 
bewegen stimuleren en de eenzaamheid 
verminderen met uiteindelijke doel de senioren 
door te laten stromen naar het reguliere 
beweegaanbod.

Voor Thuisit is WijZ op zoek naar enthousiaste 
vrijwilligers die ainiteit hebben met bewegen. 
WijZ biedt deze vrijwilligers een geheel 
verzorgde cursus van 3 momenten van 2 uur, 
waarbij het beweegprogramma op muziek 
geïnstrueerd en geoefend wordt. Na de cursus 
krijgt de vrijwilliger een senior toegewezen 
waarmee zelf een moment in de week mee 
wordt afgesproken om langs te komen.

Voor meer informatie kan er contact 
opgenomen worden met stichting WijZ.
Telefoon: (038) 851 57 00.
Email adres: bewegen@wijz.nu



Wandelend in de natuur coach ik mensen die zich 

onzeker en verlegen voelen, bang zijn wat anderen van 

hen vinden en bang zijn om afgewezen te worden. 

I	 begeleid naar meer zelfvertrouwen, zelfverzekerd-

heid en bewustwording van je kwaliteiten.


et leterlijk bewegen in de natuur geet je het gevoel 
van vrijheid, even helemaal los zijn van je dagelijkse 

bezigheden. Hierdoor ontstaat er ruimte om meer naar 

j���lf te kijken, je gedachten te ordenen en om nieuwe 

ideeën te ontwikkelen.

B�n je nieuwsgierig naar wat ik voor jou zou kunnen 

betekenen, neem dan vrijblijvend contact met mij op.

Wrme groet,

Ria Hankamp

�nfo@riahankamp-coaching.nl      www.riahankamp-coaching.nl



Jongeren��

Morgensterren gaan voor Klasse[n]

orkest

Na het succes van vorig schooljaar bij de buren van 
‘De Ridderspoor’ is in januari ook op basisschool De 
Morgenster het Klasse[n]orkest gestart. Leerlingen 
uit de groepen 6 en 7 vormen samen een echt orkest. 
Muziekvereniging ‘Excelsior Westenholte’ werkt mee 
tijdens dit project. De leerlingen van De Morgenster 
zullen de komende twaalf weken onder leiding van 
drie professionele coaches van TacT Muziek leren om 
samen muziek te maken. Alle facetten van 
muziekonderwijs zullen hierbij aan bod komen. Aan 
het eind van de periode geven de schoolorkesten 
hun eerste concert.

Doorlopende leerlijn
Behalve voor kinderen uit de bovenbouw, wordt er 
ook muziekonderwijs gegeven aan de jongste 
kinderen. De onderbouwgroepen krijgen algemene 
muziekles. Naast muziekonderwijs voor kinderen, 
worden de Morgenster-docenten ook begeleid en 
gecoacht bij het geven van muziekonderwijs. 
Hierdoor is er niet alleen muziek op De Morgenster 
als het Klasse[n]orkest aanwezig is, maar blijft de 
muziek ook na aloop van het project in de gangen 
van de school doorklinken.

16 februari: Housewarming nieuwe 

JOP!

Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar 
binnenkort gaat ie geplaatst worden bij de 
skatebaan in het Stinspark: de nieuwe 
Jongeren-OntmoetingsPlek (JOP).
De betrokken jongeren uit Westenholte willen 
dit heuglijke feit vieren met een 
Housewarming op 16 februari a.s.

Hiervoor hebben zij in samenwerking met 
Travers Welzijn en de gemeente een 
verhuisbericht / uitnodiging voor de buurt 
gemaakt (zie lyer hiernaast). De jongeren 
nodigen buurtbewoners van harte uit om 
kennis te maken. Daarnaast laten zij, onder 
het genot van een hapje en een drankje, graag 
hun nieuwe onderkomen zien.
Namens de jongeren, graag tot ziens tijdens 
de Housewarming!

Prokino Morgenster opent 

Peuteropvang

Kinderopvang Prokino Locatie De Morgenster opent 
vanaf 10 januari de deur voor peuters. De 
peuteropvang vindt plaats in een vrolijk ruimte die 
geheel peuterproof is! Op maandag t/m vrijdag is 
uw peuter van harte welkom tussen 8.30 uur en 
12.00 uur. 

Maak gerust een afspraak voor een vrijblijvend 
bezoek aan onze nieuwe peuteropvang aan het 
Korianderplein. 

Nieuwsgierig naar de peuteropvang van Prokino? 
Je bent van harte welkom! Bel 06-33345255!
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Ridder Zwederlaan 27 
8042 CA  Zwolle (Westenholte)

Tel. (038) 422 66 03 (bezoek op afspraak)

FRANK VELTIEN
GEDIPLOMEERD KLOKKENMAKER

• Professionele reparatie 
en restauratie van 

uw dierbare, kostbare klok

• In- & verkoop van 
antieke klokken

• Vrijblijvende prijsopgave 

SCHILDERSBEDRIJF

SCHRAGE
Aannemer van 

schilderwerken | beglazing

dubbele beglazing

Beltenweg 17 | 8042 CX  Zwolle (Westenholte)

telefoon (038) 421 21 94

Hettie Leijten

Woonzorgcentrum Westenhage

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

Pedicure

Gespecialiseerd in Diabetische- en reumatische voet

Ook uw 

advertentie 

in de Stins?

informeer 
naar de mogelijkheden!

stins@wijkverenigingwvf.nl
of

(038) 423 11 80
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Nieuwjaarsbijeenkomst
Op woensdagmiddag 3 januari vond de 
nieuwjaarsbijeenkomst plaats in Westenhage. Onder 
het genot van een glaasje werd geproost op het 
nieuwe jaar.
De opening werd verzorgd door de coördinator van 
Driezorg: Helma van Iersel. Zij heette iedereen 
welkom en een speciaal woord van welkom voor
de wijkwethouder Ed Anker.
Vervolgens nam de voorzitter van Vrienden van 
WEW, Wichert aan het Rot, het woord, benoemde het 
belang van deze bijeenkomsten, grapte zoals 
gewoonlijk en bedankte Helma van Iersel voor haar 
extra inzet op alle locaties. Als dank werd haar een 
mooie bos bloemen overhandigd.
In de toespraak werd de samenwerking tussen WEW 
en Driezorg genoemd en passeerden alle activiteiten 
(muziekmiddagen, sinterklaas, muzikale 
ondersteuning bij de kerstmaaltijd, de busreis, de 
nieuwjaarsbijeenkomst).
Onze wijkwethouder Ed Anker sprak over de 
noodzaak van een zorgzame samenleving en het 
mooie voorbeeld van Westenholte.


Dank aan de sponsors Voorst makelaardij en slagerij
ter Welschen voor de drankjes (WEW) en de heerlijke
hapjes.
Een paar prachtige initiatieven van bewoners zijn
verder de maandelijkse nieuwsbrieven van en voor 
alle bewoners en de maandelijkse kookgroep “Hans 
en Grietje”. De kosten van de pannen zijn betaald uit 
de kas van WEW.

Rolstoeliets
De stichting probeert een grote sponsor te 
verwerven voor een, elektrisch ondersteunde, 
duoiets waar naast de berijder een rolstoel meekan. 
Hopelijk lukt dat.

Carnaval
Op vrijdagavond 26 januari om 19.30 uur wordt er 
carnaval gevierd in Westenhage

bedoeld voor alle bewoners van Westenhage, 
Wendakker en Ensemble. De avond wordt
geheel verzorgd door de carnavalsvereniging. Het 
belooft weer een hele gezellige avond te worden.

Swoll trio
Het Swoll trio heeft wegens ziekte geen optreden 
verzorgd tijdens de nieuwjaarsborrel, hun 
afscheidsoptreden is op maandagavond 5 februari 
om 7 uur ’s avonds. Zakdoekjes mee.

Enquête
De stichting heeft een enquête gemaakt en vraagt 
naar verbeteringen in het programma van aanbod en 
naar meer ideeën van bewoners. Veel antwoorden 
zijn nodig voor een goed resultaat van de enquête.

Hapjes
We zoeken nog sponsors voor de hapjes voor de 
komende maandborrels. Dus als u iemand kent of 
zelf wilt sponsoren, neem dan contact op met de 
stichting (06 52 63 30 26 of
vriendenvanwew@gmail.com)

Klaverjassen
Wist u dat er iedere maandagmiddag geklaverjast 
wordt in het Anker. U bent altijd welkom om een 
kijkje te nemen of om mee te spelen. Vaste 
bezoekers betalen slechts €5 per maand. Het is heel 
gezellig. 

Namens de stichting WEW: Wichert aan het Rot, Helen 
Hoekstra, Henk Adams en Rob van Tellingen

WijZ activiteiten

Januari, beweegmaand, maak een goede start! 
De tijd van de goede voornemens breekt weer 
aan. Het jaar is voorbijgevlogen en alle 
feestdagen zijn voorbij. Begint het nieuwe jaar bij 
WijZ. Bewegen: maar vooral ook gezelligheid. In 
de maand januari heeft WijZ een nieuwjaars- 
actie. Van 8 tot en met 31 januari kunt u gratis 
drie lessen volgen. Bijvoorbeeld koersbal op 
maandagmorgen in de Stinskerk, Fitgym op 
dinsdag in Westenhage en woensdagmorgen in 
het Anker. Groepen: Vol=Vol. 

Voor aanmelden en meer informatie kunt u 
bellen naar WijZ. Telefoon (038) 851 57 00 

Sommige groepen hebben hun maximaal aantal 
deelnemers bereikt. Deze groepen zijn uitgesloten 
van de actie. Neemt u uw sportkleding mee. 



Veerman
Makelaardij

VRAAG NU UW GRATIS

WAARDEBEPALING AAN

Uw Westenholtemakelaar

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



Stinskerk

21 januari StinsContaKtdienst

Op 21 januari is de eerste StinsContaKtdienst van 
2018 met onze eigen predikant Wim Andel als 
voorganger. Jaco Lips verzorgt de muzikale 
begeleiding van de dienst. 
Dit zal de eerste dienst zijn in een serie van 
StinsContaKtdiensten waar de verhalen uit de 
gelijkenissen van Jezus centraal staan. Buiten de 
periode van de zomervakantie zal er dit jaar iedere 
derde zondag van de maand 's ochtends een 
StinsContaKtdienst zijn. 
Volg StinsContaKt op Facebook om automatisch op 
de hoogte gehouden te worden van de aankomende 
diensten.

18 februari JeugdContaKtdienst
Op 18 februari zal er weer een JeugdContaKtdienst 
plaatsvinden. Fred Noordstar zal in deze dienst 
spreken. Iedereen is weer van harte welkom.

28 februari Vakantie Bijbel Club Op Survival

In de voorjaarsvakantie is er weer Vakantie Bijbel 
Club! Op woensdag 28 februari mogen alle
kinderen uit groep 1 t/m 8  Op Survival  in de 
Stinskerk. Er is weer van alles te doen die
ochtend: lachen, zingen, verhalen, knutselen, 
hopelijk ook even naar buiten. En de tieners
vanaf groep 7 volgen lekker hun 
eigen ontdekkingsroute.
Om 09.45 uur kun je naar binnen springen  en om 
10.00 uur start het avontuur. Om 12.00 uur
komen we terug bij het  thuisfront.
We kunnen altijd hulp gebruiken (12+, 

interkerkelijk), bijvoorbeeld bij het knutselen met 
de kinderen. Routekaarten  krijg je 
bij  vbkwestenholte@gmail.com  of (038) 200 01 43 
/ 06 15 53 70 85 (Lucie van 't Slot)

De diensten op zondagochtend in de Stinskerk 
beginnen om 10.00 uur. De avond-
ontmoetingsdiensten in het Grand Café in 
Westenhage  zullen plaatsvinden  op  21 en 28 
januari en 4, 11 en 18 februari. Deze diensten van 
een half uur beginnen om 19.00 uur en worden 
afgesloten met koie of thee en de mogelijkheid 
om een praatje met elkaar te maken.
 
Voor meer (actuele) informatie zie ook onze 
website: www.stinskerk.nl
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Muziekvereniging Excelsior Westenholte geeft 
samen met Brassband Amersfoort (BBA) een 
FaBra-concert in de Stinskerk.
Een concert waarin de fanfare- en brassband-
muziek centraal staan. Een concert met werken 
van de echte klassieken zoals Holst en Vivaldi. 
Met daarnaast werken van hedendaagse helden, 
zoals Peter Graham, Jan de Haan en John Rutter.                        
(voor meer info zie pagina 19)



Instapcursus van 10 rijlessen en één

praktijkexamen voor € 498,50

Faalangst en autisme gespecialiseerd.

Ook rijles in automaat mogelijk

Robert Steen

E-mail: info@afritzwolle.nl

Telefoonnummer: 06-28239441

www.afritzwolle.nl

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

us on facebookwww.kringloopzwolle.nl (038) 422 06 06



Overig
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Start carnaval in de Knienebelten

Op zaterdag 3 februari zullen Prinses Cindy en haar 
presidenten Tarzan en Jane samen met c.v.
De Knienebelters het carnaval van start laten gaan 
in de Knienebelten. Eerder die ochtend ontvangt 
Prinses Cindy alle Hoogheden van zuster-
verenigingen uit Zwolle en omstreken, voor een 
receptie en onderscheiding bij haar thuis.
Prinses Cindy zal na de receptie thuis worden 
opgehaald door haar eigen vereniging c.v. De
Knienebelters en Blaaskapel de Knollentrekkers. Na 
een toast uitgebracht te hebben op Prinses Cindy 
vertrekt het gehele gezelschap van Hoogheden 
onder begeleiding van c.v. de Knienebelters en de 
Blaaskapel de Knollentrekkers naar het Petuniaplein 
in Westenholte. Daar zal om 13.00 uur het embleem 
van c.v. de Knienebelters gehesen worden, na het 
zingen van het Knienelied en een blauw handje van 
Café t Plein, zal Prinses Cindy het carnaval in de 
Knienebelten 2018 starten. Daarna wordt er samen 
nog feest gevierd in het Café t PleinPetuniaplein in 
Westenholte.

Wij van c.v. De Knienebelters hopen op een mooie 
start van het carnaval die dag, en nodigen dan ook 
iedereen uit om dit samen met ons te vieren op 
zaterdag 3 februari.

ALAAF ALAAF ALAAF!

December op het Petuniaplein 

De maand december is weer voorbij gevlogen. 
Allereerst hadden we de intocht van Sinterklaas, 
helaas ging deze gepaard met erg slecht weer. De 
prijsuitreiking die eigenlijk op het Petuniaplein 
zou plaatsvinden is daarom voortgezet in het 
Anker. De volgende keer hopen we het zeker weer 
op het Petuniaplein te houden. 
Langs deze weg wil ik ook nog even de 
complimenten overbrengen op de nieuwe 
werkgroep Kinderactiviteiten van WVF. Het is een 
hele klus om alles te regelen en te organiseren. 
Gelukkig is het goed verlopen. Natuurlijk zijn er 
altijd verbeterpunten, maar ook daar komen we 
wel uit. 
Dan een klein stukje over onze veel besproken 
kerstboom op het Petuniaplein. 
Afgelopen september heeft iemand uit de wijk mij 
aangesproken over een kerstboom. Deze meneer 
had een mooie kerstboom in zijn tuin en wilde 
hem heel graag kwijt. Wij hebben dit aanbod 
aangenomen en willen hem langs deze weg daar 
ook hartelijk voor bedanken. Een mooie boom, 
alleen iets minder groot dan we normaal gewend 
waren. De boom is omgezaagd en door 
vrijwilligers op de plek gezet en voorzien van 
lampjes. Waardering voor de inzet van deze 
vrijwilligers.
We hebben veel reacties gehad op onze 
kerstboom. Veel leuke, maar jammer genoeg ook 
veel minder leuke reacties. Waarom, zou je 
denken, dat was ook voor mij de vraag. Soms 
hebben mensen snel hun woordje en mening klaar, 
maar weet ook dat je er mensen mee kunt 
kwetsen. Mensen die hun best doen, hun handen 
uit de mouwen steken en vrijwillig veel werk 
verzetten. Het idee dat we de boom hebben 
gekregen, dat hij ook dit jaar weer op tijd stond, 
dat hij weer door mensen op de plek is gezet, dat 
hij versierd is en ook belangrijk, weer netjes 
opgeruimd is. Dat is voor ons net zo belangrijk als 
de grootte van de boom.
Tenslotte wil ik iedereen bedanken. Zonder de 
inzet van alle vrijwilligers was de decembermaand 
niet zo’n succes geworden. Nogmaals onze 
hartelijke dank! 
Namens alle winkeliers wens ik u een heel 
succesvol en gezond 2018 toe. 
We hopen u regelmatig in onze winkels te mogen 
begroeten!

Gerdien Kanis
Winkeliersvereniging Westenholte



Kapsalon | Make-up | Zonnestudio

Petuniaplein 2 | 8042 AV Zwolle

Tel: (038) 422 50 69

www.oostindiehaarspecialisten.nl

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

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



Na het hefen van het glas, tijdens de 
nieuwjaarsborrel op donderdag 4 januari, is
Excelsior weer op gang gekomen. De vakantie is 
voorbij, de lessen en repetities van de diverse
onderdelen zijn gestart en veel activiteiten voor 
2018 staan gepland.

Voorspeelavond leerlingen
Bij Excelsior wordt een groot deel van de vereniging 
gevormd door de jeugd. De vereniging heeft een 
eigen opleidingsprogramma, waarbinnen veelal 
jongeren een blaasinstrument leren bespelen of 
een opleiding tot slagwerker krijgen. De leerlingen 
worden door ervaren docenten en dirigenten via de 
vereniging opgeleid tot volwaardige amateur 
musici. Op vrijdag 26 januari laten niet alleen de 
leerlingen van Excelsior van zich horen, ook het B- 
orkest en de Slagwerkgroep geven acte de présence 
tijdens de jaarlijkse Voorspeelavond. In de Stinskerk 
zijn vanaf 19.00 uur alle vorderingen te beluisteren.

FaBra-concert op 17 februari
Na het Winterfest, waarbij de gezamenlijke 
gezelligheid in een feest voor de hele wijk
centraal stond, draait het op zaterdag 17 februari 
om de fanfare en de brassbandmuziek.
Excelsior geeft samen met Brassband Amersfoort 
(BBA) een FaBra-concert in de Stinskerk.
Brassband Amersfoort staat onder leiding van 
Vincent Verhage en komt uit in de tweede
divisie. Jaarlijks neemt BBA deel aan de 
Nederlandse Brassband Kampioenschappen. BBA
probeert goed muzikaal spel te combineren met 
gezelligheid en is in voorbereiding op deelname aan 
het concertconcours in Zutphen op 17 maart 2018. 
Tijdens de eerste try-out op 17 februari wordt het 
concoursprogramma ten gehore gebracht. Het 
programma van BBA bestaat uit de werken: Phoenix 
van Peter Graham; A Moorside Suite van Gustav 
Holst en Natalis, symphony for brass and percussion 
van Martin Ellerby.
Na deelname aan het WMC in 2017 heeft Excelsior 
in 2018 geen concoursdeelname op haar 
programma staan. Wel is Excelsior één van de 
deelnemers aan het IJsselfestival dat op 9 juni in 
Het Anker wordt gehouden. Ter inspiratie op het 
IJsselfestival speelt Excelsior, onder leiding van 
dirigent Marten van der Wal, ‘Harmony Festival’ van 
componist en IJsselfestivaljurylid Jan de Haan. Het 
FaBra-concert wordt op 17 februari in de Stinskerk
gehouden en begint om 20.00 uur. De toegang tot 
het concert is gratis.

Cultuur19

Nog even nagenieten van 
de kersttraditie van Excelsior:

De rondgang op kerstavond in 's-Heerenbroek en 
Frankhuis en op kerstochtend in Westenholte!



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 !

Herm
an

• 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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Deadlines Stins 2018 - AANGEPAST

Advertenties+ Kopij  Verschijningsdatum
1 februari   22 februari
8 maart    29 maart
12 april    3 mei
17 mei    7 juni
21 juni    12 juli
30 augustus   20 september
4 oktober   25 oktober
8 november   29 november

Zie redactie-artikel op pagina 6 voor nadere info!

Agenda Petuniaplein

Rond de Kerst liep ik tussen honderden 
Zwollenaren door onze mooiversierde 
Diezerstraat. Ik ben altijd al verbaasd geweest 
door de vele borden met SALE die ik achter de
etalageruiten zie. De oude plakkaten met 
“uitverkoop” zijn al lang verdwenen, en ook de
periode waarin deze uitverkoop was, strekt 
zich nu als SALE uit door het hele jaar en de 
hele winkelstraat. Maar niet het woord SALE 
trok ditmaal mijn aandacht: dat zie je nu achter 
ieder raam staan en niet alleen in Zwolle. Nee, 
ik keek eens goed naar de namen van de 
winkels. The Sting, Scotch and Soda, 
Belcompany, Rituals, CoolCat, The Atlhete's 
Foot, Douglas, America Today, LakeSide, Just 
Brands, Jeans Center, Sneakers, Manield, 
Steps, Sacha, Score, Specsavers.
Als ik niet beter zou weten en me alleen liet 
leiden door deze namen, zou ik denken dat ik 
in Londen rondliep. Van een stad als 
Amsterdam zou ik dit nog kunnen verwachten, 
maar in mijn eigen Zwolle …. Daar steken Van 
Heerde Licht, Het Kruidvat en De Hema wat 
schril bij af. Aan het eind van de Diezerstraat 
(of is dat het begin) stond een kerstboom, zo 
groot dat die in New York niet zou misstaan. Ik 
was in het buitenland, zonder dat ik een 
minuut had gevlogen!
Groot was mijn opluchting toen ik weer terug 
kwam in Westenholte en de stadsbus me langs
het Petuniaplein leidde. 



Een parmantige kerstboom op menselijke 
schaal met lonkerende lichtjes schitterde me 
tegemoet. Erachter zag ik echte Nederlandse 
namen: Stroomberg, De Weste, drogisterij 
Schrijver, Café Het Plein, De Verwennerij, 
Gerbera. Ik voelde me echt thuiskomen vanuit 
het buitenland. Heerlijk om weer in 
Westenholte te zijn, te wonen en te genieten 
van onze eigen middenstand. Even buiten het 
winkelcentrum zit ook een echt Nederlands 
bedrijf: Schutte Tweewielers. Dat is toch heel 
wat leuker kopen dan in “The BikeShop”. En je 
kunt gewoon Nederlands tegen ze praten.

Zweeder



Contactpersonenlijst
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Petuniaplein 13, 8042 AV Zwolle 

Telefoon (038) 422 00 32

http://www.bloemenhuisgerbera.nl

Oogmeing & 

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.jaapherkertopicien.nl



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

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


