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OldStars Walking Football

Bij vv WVF

Mandala's kleuren in 

Westenhage
Jeugdsurvival 2018





Terwijl ik tik op de computer en we de laatste hand 
leggen aan deze Stins, zorgt de sproeier van de buurman  
voor een tikkend geluid in de heg,. Het is heet in 
Westenholte en dat is te merken aan de enorme 
hoeveelheid sproeiers die ik vandaag onderweg tegen 
kwam. En aan het lege ijsschap in de buurtsuper.

Bij het verschijnen van deze Stins is de zomervakantie, 
in ieder geval voor de scholieren, bijna in zicht. Ook de 
Stins neemt even vakantie en slaat daarom een maandje 
over. De volgende verschijnt pas weer in de tweede 
helft van september.

Aan de inhoud van deze Stins is de zomer ook af te 
lezen: veel zomers activiteiten als het Westenholte 
festival, nieuws over straat barbecues en natuurlijk 
kinderactiviteiten als huttendorp en jeugdland. 

Dat de ouderen nooit stil staan moge duidelijk zijn en in 
westenhage gaan veel activiteiten dan ook gewoon 
door. Bent u er wel eens geweest om mandala's te 
kleuren? In deze Stins treft u een hartelijke uitnodiging 
aan om het ook eens te proberen. 

Mooi he, al dat nieuws uit de wijk?  En dat allemaal 
dankzij vrijwilligers die zich belangeloos inzetten. En 
het leuke is, als u het al niet bent kunt u het gemakkelijk 
worden. Vrijwilliger voor de wijkvereniging, wie wil dat 
nu niet? In deze Stins ook weer genoeg mogelijkheden. 
Bijvoorbeeld bij Jeugdland!

Voor nu een goede zomer gewenst en tot september!

Hartelijke groet, namens de Stins redactie,
Martijn Bakker

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
Martijn Bakker

Advertenties:
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29e WVF Jeugdsurvival 9 juni 2018
Wat kleurde het Stinspark op zaterdag 9 juni toch 
mooi blauw. Dit was de kleur van de t-shirts, 
gesponsord door Postma Totaaltechniek. Er deden 
zo'n 200 kinderen in 21 teams mee aan de jaarlijkse 
WVF Jeugdsurvival.
Prachtig weer en om klokslag 9.00 uur gingen we van 
start met het eerste survivalspel. Kanovaren als eerst 
en daarna met een slinger naar de overkant. Het 
leverde veel spektakel op. Houden we de voeten 
droog? Na een half uur volgde de fysiek zware 
touwbaan door de bomen. Daarna was er de 
sportieve strijd wie het snelst de WVF vlag van het 
kasteel naar de overkant van de sloot heen en weer 
kon brengen. 

Uiteraard met de nodige hindernissen, zoals op een 
brancard rond het kasteel lopen, tijgeren onder een 
net en linten door, over een doel met klimnet 
klauteren en op een vlot de sloot over. Dan de 
kanobungee, met een elastiek achter een kano zo ver 
mogelijk varen. Af en toe hilarisch, want bij het 
terugveren ging er weleens een kano om. De 
tokkelbaan en een vrachtauto trekken, het 
kanotouwtrekken waarbij het ene team het andere 
over de streep probeerde te peddelen. van de brug af 
zo veel mogelijk water in een kuip scheppen, water 
over een touw dragen. Alles superleuk! Zelfgebouwde 
vlotten bleken in de praktijk toch niet helemaal 
geschikt om droog de overkant te halen. En als 
afsluiter was er de step-run.
Met een paar schrammen, blauwe plekken en natte 
kleren was daar om 15.30 uur het einde van alweer 
een geweldig spektakel. We hadden de lat hoog 
gelegd om supersnel de einduitslag te kunnen 
presenteren. Wij hadden dit jaar de tijden, aantallen 
en centimeters vertaald naar punten. Na ieder spel 
appte één van de scheidsrechters de punten en of er 
een joker ingezet was. In de tent werden deze punten 
direct verwerkt. Na het eindsignaal hadden we 

binnen een paar minuten alle punten en was de 
einduitslag bekend. Als laatste met 430 punten zijn 
‘De Powerkids’ geëindigd. Zij ontvingen als 
motivatieprijs, overheerlijke soesjes. ‘De Galliërs’ 
waren met 1040 punten de trotse winnaars, gevolgd 
door nummer 2 Strijders met 1035 punten en als 
nummer 3 De kipsateetjes met 1015 punten. De top 
3 lag dus heel dicht bij elkaar! Naast de wisselbeker 
hebben De Powerkids een heerlijke taart gewonnen 
(gemaakt door Danique Kruise) 

De winnaars van de WVF Jeugdsurvival 2018
De Galliërs

Wederom heel veel dank aan al onze sponsoren, 
welke vaak onzichtbaar hun bijdrage leveren! Dat 
deden ze in de vorm van het beschikbaar stellen van 
materiaal, ruimte of een inanciële bijdrage. En 
natuurlijk zou het organiseren van deze geweldige 
dag niet mogelijk zijn zonder de tomeloze inzet van 
zo'n 50 vrijwilligers.

Wij kijken terug op een zeer geslaagde en sportieve 
dag waarin veel kinderen hun grenzen hebben 
verlegd.

Het WVF Jeugdsurvivalteam
Marjolein, Tom, Ronald, René en Leo
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Toekomst jeugdland Westenholte in 

gevaar?

Van 27 tot en met 30 augustus 2018 is het weer 
zover; Jeugdland Westenholte met dit jaar als thema 
“De helden van Westenholte”. De voorbereidingen 
zijn in volle gang en het belooft weer een mooie 
week te worden. Een prachtige traditie die niet 
verloren mag gaan. Maar is er nog wel toekomst voor 
Jeugdland? Een groot aantal leden van de werkgroep 
gaat ons aan het einde van deze editie verlaten. 
Veelal om de logische reden dat zijn of haar kind de 
leeftijd heeft bereikt om door te schuiven naar 
Huttendorp. We blijven over met een minimaal aantal 
mensen waarmee het simpelweg onmogelijk is om in 
2019 weer een editie neer te zetten.
Dat mag in onze ogen toch echt niet gebeuren! 
Daarom doen wij een dringend beroep op alle 
ouders/verzorgers, en dan met name op hen die nog 
jonge kinderen hebben en daardoor een aantal jaren 
mee kunnen draaien. Maar hulp van een ieder is 
welkom. Wat wij van je vragen? Een berg 
enthousiasme! We verdelen de taken zo dat ieder kan 
doen waar hij/zij goed in is of energie van krijgt. 
Bijvoorbeeld; kun je nog geen spijker in een plankje 
hout slaan? Dan sla je de knutselgroep gewoon over! 
Ben je sportief aangelegd? Wees welkom in de sport 
en spel groep. Hou je niet van organiseren maar ben 
je wel goed in administratie? Ook dan kunnen we je 
goed gebruiken! Kom in augustus eens een kijkje 
nemen en trek 1 van ons aan ons herkenbare groene 
shirt. Je mag ons ook mailen op jeugdland@
wijkverenigingwvf.nl

Nogmaals, als wij geen nieuwe werkgroepleden 
kunnen verwelkomen dan lijkt het er echt op dat er in 
2019 geen Jeugdland Westenholte meer bestaat……. 
DAT KAN TOCH NIET?

Waar zijn de Helden van Westenholte?

HELP HELP HELP HELP HELP HELP 

HELP HELP HELP HELP HELP HELP

Voor Jeugdland 2018 zijn wij nog op zoek 
naar de volgende spullen:

Voetbalshirts in kindermaten, van allerlei 
voetbalclubs

Verkleedkleding/spullen zoals: cap en 
paardrijlaarzen, judopak, boxhandschoenen, 

schermpak, schaatsen, balmroomjurk. 
Verder zijn alle andere verkleedkleren ook 

van harte welkom!!
Kleine tentjes/popup tentjes/speeltentjes

Heeft u iets voor ons te leen? Dan graag 
even een mailtje naar jeugdland@

wijkverenigingwvf.nl

Alvast bedankt! 
Werkgroep Jeugdland Westenholte
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Uit de oude doos! (Stins 1994 - 2)

Naar aanleiding van de jubileumloop van de 
Warmlopers op 16 juni jl. zijn we eens in ons archief 
gedoken, op zoek naar informatie over een eerdere 
editie van de Westenholte loop, met dit als resultaat!
24 jaar geleden was ook een jubileum de aanleiding 
van de loop; het 1e lustrum van Trim Westenholte.

Zelf ook eens in ons uitgebreide archief rondneuzen? 
Dat kan online! Ga naar http://www.stins.
wijkverenigingwvf.nl en bekijk daar alle voorgaande 
edities tot zelfs 1972 terug!

(foto via André vd Akker)

Wist je trouwens dat de 
Iraans-Nederlandse schrijver 
Kader Abdolah, die ook in 
onze wijk heeft gewoond, ook 
lid was van Trim Westenholte? 
Hij heeft er zelfs een keer een 
column over geschreven in de 
Volkskrant! 
(20 september 1999)

Je kunt de column online 
lezen via https://www.
volkskrant.nl/de-gids/trim-
westenholte~b813dafa/
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Straat- en buurtbarbecue

Gezellig en lekker: op een warme zomerdag met de 
buren rond de barbecue op straat. In Zwolle hoeft u 
voor een straat- of buurtbarbecue geen vergunning 
aan te vragen. Wilt een barbecuefeest organiseren in 
een wijk- of buurtpark, neem dan contact op met de 
wijkbeheerder. 

Wanneer u een barbecue wilt houden in één van 
onze grote stadsparken zoals Park de Wezenlanden, 
Engelsewerk, Park Eekhout en het park aan de 
stadsgracht, dan moet u wel een vergunning 
aanvragen. Dit geldt ook voor barbecueën in een bos 
of op een natuurterrein. Een vergunning vraagt u aan 
op de website van de gemeente Zwolle via www.
zwolle.nl/evenementen 

Voorkom overlast
U informeert anderen omwonenden die niet aan de 
barbecue meedoen over de activiteit. Zij mogen 
geen last hebben van de barbecue zoals 
rookoverlast, of geluidsoverlast van versterkte 
muziek. 
Na aloop zorgt u er voor dat er geen afval 
achterblijft.
Afsluiten straat 
Voor een straat- of buurtbarbecue mag u in overleg 
met de wijkbeheerder een deel van de straat 
afsluiten. Dat kan bijvoorbeeld door van uw straat 
een Kinderstraat te maken. www.zwolle.nl/
kinderstraat 
Brandveiligheid
Vuur brengt risico’s met zich mee. Gebruik het 
gezonde verstand en zorg er voor dat u en de gasten 
op de hoogte zijn van de maatregelen voor 
brandveilig feesten. www.brandweer.nl/
brandveiligheid
Meer informatie
Twijfelt u of u een vergunning moet aanvragen? Wilt 
u de straat afzetten? Neem dan contact op met de 
wijkbeheerder. De contactgegevens vindt u op www.
zwolle.nl/wijken of bel 140 38. 



Hettie Leijten

Woonzorgcentrum Westenhage

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

Pedicure

Gespecialiseerd in Diabetische- en reumatische voet
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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 



Sport

Het 10 jarig Jubileumfeest van de 

Warmlopers

Op zaterdag 16 juni vierden de Warmlopers hun 10 
jarig jubileum. Om 10:00 uur begon het feest met de
Jubileumloop. Start en inish van de kidsrun, de 4 
Engelse Mijl en 10 km was bij sportpark de
Weidesteen aan de Stinsweg in Westenholte. De 
kinderen startten in 2 groepen: 6 t/m 9 jarigen en 10
t/m 12 jarigen en liepen twee rondes op de 
Stinsweg. In totaal 43 kinderen deden hieraan mee.
Om 11:00 uur was de start van de 4 Engelse Mijl, 
gevolgd door de 10 km. De route van de 4 Engelse
Mijl liep voor een groot deel langs de Zalkerveerweg 
en de 10 km langs de IJssel (Vreugderijkerwaard).
Het aantal deelnemers aan de 4 EM, was: 47 en aan 
de 10 km deden 51 lopers mee

Onder de deelnemers was het enthousiasme groot 
over het mooie loopweer en de prachtige looproutes
door het buitengebied van Westenholte.
Het startschot voor de kidsrun en de andere 
afstanden werd gegeven door Jan Pot. Voor deze
gelegenheid had hij zijn oude shirt van Trim 
Westenholte uit de kast gehaald en aangedaan. Jan 
stond aan de basis van het hardlopen in 
Westenholte. In 1989 begon hij met een loopgroep, 
die tot 2007 bekend stond onder de naam Trim 
Westenholte. Op 1 april 2007 is de naam gewijzigd 
in Loopsport Zwolle.
Jan vertelde nog, dat hij in maart 1994, toen Trim 
Westenholte 5 jaar bestond, ook al eens een
jubileumloop in Westenholte had georganiseerd.
Wat zou het mooi zijn, als deze jubileumloop van de 
Warmlopers het begin is van een jaarlijks
terugkerend loopevenement in Westenholte. Dan 
zou deze wijk in navolging van Berkum 
(Salverdaloop), Stadshagen (Stadshagenrun), Zwolle-
Zuid (10 EM van Zwolle-Zuid), Aalanden 
(Aalandenloop) Assendorp (Asrenloop) beschikken 
over een eigen loopevenement. Met een looptraditie 
van bijna 30 jaar mag Westenholte (eigenlijk) niet 
ontbreken in het lijstje van wijken, die een eigen 
loopevenement organiseren.

9

Clubkampioenschappen enkel bij TC 

WVF

Zondag 24 juni was de inaledag van de 
clubkampioenschappen enkel. Na 73 wedstrijden 
in de poules, kwartinales, halve inales en inales 
werden de volgende leden van de tennisclub 
clubkampioen en bijna kampioen.

Groen2: 1e Kas Haeseker 2e Sjors Klomp
Groen1: 1e Tamar Ganzevles 2e Tessa Maat
HE6: 1e Maarten Schelling 2e Henk Ruiter
HE8: 1e Roland de Ruiter 2e Martijn Ganzevles
DE7: 1e Wiepkje de Groot 2e Yoëlle Derks
DE8: 1e Nelleke Joshua 2e Bep Overgoor
HE9 (Zomerleden): 1e Ronald Walgien 2e Eelke 
Pruim

Wat is er te doen bij TC WVF.
9 t/m 20 juli Renovatie tennispark. De banen - 
gelegd in 2001 - worden vervangen door
nieuwe kunstgrasbanen. Ook wordt het hekwerk 
en het terrras aangepakt.
3 t/m 9 september Clubkampioenschappen 
Dubbel. Voor de jeugd en senioren in diverse
speelsterktes.
10 september t/m 28 oktober KNLTB 
Najaarscompetitie
Na een ware thriller is het Heren 1 team van TC 
WVF ongeslagen kampioen geworden in de
3e klasse zaterdag van de KNLTB 
Voorjaarscompetitie. Uitgerekend op de laatste 
speeldag stond de wedstrijd DrijversTC – TC WVF 
op het programma en beide ploegen hadden hun
voorgaande 6 wedstrijden gewonnen. Bij een 2-2 
tussenstand – beide ploegen wonnen 1 enkel en 1 
dubbel – en 1-1 in sets van de laatste partij tussen 
Roy Vels/Evert Beens en Jeroen Hendriks/Steven 
Reuver moest een supertiebreak uitmaken wie 
kampioen werd. Na een gelijkopgaande strijd 
verzilverden zaterdag 2 juni iets na 21:00 uur Roy 
en Evert het 3e wedstrijd- en 
kampioenschapspunt: 13-11
Houd onze actuele website www.tcwvf.nl in de 
gaten.



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.  

Ik begeleid naar meer zelfvertrouwen, zelfverzekerd-

heid en bewustwording van je kwaliteiten. 

 

Het 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 

jezelf te kijken, je gedachten te ordenen en om nieuwe 

ideeën te ontwikkelen. 

 

Ben je nieuwsgierig naar wat ik voor jou zou kunnen 

betekenen, neem dan vrijblijvend contact met mij op. 

 

Warme groet, 

Ria Hankamp 

info@riahankamp-coaching.nl      www.riahankamp-coaching.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
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Wat ga je doen als je je zwemdiploma’s hebt?
De meeste kinderen kiezen voor voetballen, turnen, 
judo of zwemmen.
Maar als je dat nou echt niet leuk vindt?
Wielrennen
Je kan bij Hanzerenners Zwolle al lid worden in het 
jaar dat je 8 wordt . Je traint gezamenlijk en ook 
wedstrijden rij je ook samen. Als je trainer vindt dat 
je veilig genoeg kunt wielrennen, mag je meedoen 
aan wedstrijden. Meestal begin je dan met 
wedstrijden in de omgeving van Zwolle. Bij alle 
wedstrijden wordt er gereden in leeftijdsgroepen. 
Als je nog niet zeker bent of het wielrennen wat 
voor je is, dan kan je een iets huren.
Westenholterenners
Er wonen in Westenholte 5 gezinnen waarvan 9 
kinderen (Sil Keur, Hidde Keur, Hedde
Wolters, Luca Bakker, Amber Kroeze, Linde Brouwer, 
Bram Brouwer, Jorne Broekroelofs en Koen 
Broekroelofs) bij de Hanzerenners ietsen.
Jullie hebben ze vast wel eens een keer zien ietsen. 
Ook worden een aantal vaders opgeleid tot 
jeugdtrainers. Ze noemen zichzelf ook wel de 
Westenholterenners. Ze ietsen ook veel samen als 
er een keer geen training of wedstrijd is.
Trainingen
Iedere dinsdag en donderdag traint deze groep met 
nog meer renners uit Zwolle e.o. achter de 
Milligerplas. Daar zijn aan de oude weg naar Hasselt 
2 lussen gemaakt waardoor je een mooi rondje kan 
ietsen.
Je begint hier om controle te krijgen en te houden 
over je iets met leuke oefeningen. Ook gaan ze 
vaak buiten de baan een mooie tocht maken. Waar 
ze aan hun conditie werken en leren ietsen in een 
peloton.
NK Jeugd
15 jonge Hanzerenners hebben zich voor het NK 
gekwaliiceerd en mochten 17 juni starten in 
Steenbergen.

De wielrenners zijn 8 t/tm 14 jaar en rijden hun 
wedstrijden in de categorieën 1 t/m 7. De
Hanzerenners plaatsten zich via selectiewedstrijden 
van de regio Oost, waarin zij punten konden 
verdienen.
Bram is 12 e geworden, Linde 38 e , Sil 46 e en 
Amber 56e. Hartstikke goed.
Ook zijn 2 Hanzerenners Nederlands Kampioen 
geworden. Keije Solen en Jinthe Nijboer.
Lijkt het je leuk om een keer mee te ietsen?
Kijk dan op www.hanzerenners.nl voor meer 
informatie.

Vlnr
Jorne Broekroelofs, Bram Brouwer, Koen Broekroelofs, Amber Kroeze, Hedde Wolters,Linde Brouwer, Erwin Brouwer, 
Gerben Kroeze, Hidde Keur, Jeroen Broekroelofs, Sil Keur, Luca Bakker en Jelmer Wolters
Foto Annemiek Broekroelofs

Terugblik en zomervakantie

Het is bijna vakantie en kunnen terugkijken op 
een goed seizoen. Op 2 juni jl. vonden de 
Clubkampioenschappen in het Anker plaats. De 
turnsters hebben hun beste beentje voor gezet 
en het was een gezellige dag. Op 9 juni jl. 
hebben de dames Jazzdance hun dans laten zien 
tijdens de Dance2Demo in Zwolle. Het ilmpje 
van hun dans is te vinden op onze 
Facebookpagina 
SV Avanti houdt zomervakantie van 21 juli 2018 
tot 3 september 2018. Mocht u informatie over 
de turn-, dans-, yoga-, pilates-, steps- of 
looritlessen willen, kijk op www.avantizwolle.
nl en op Facebook: www.facebook.com/
avantizwolle



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
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YMCA activiteiten  

Als je deze Stins leest, zitten de laatste activiteiten 
er alweer op. Na de zomer gaan we natuurlijk weer 
door en worden er 1x in de 2week activiteiten 
georganiseerd voor alle kinderen in Westenholte. 29 
september zullen ook wij op het Westenholte 
Festival zijn maar wat we daar gaan doen is nog een 
verassing.
Heb jij binnenkort een familie feestje of organiseer 
jij een kinderfeestje, kamp of kinderstraat? De 
spellen die wij in de wijk doen kun je nu ook thuis 
spelen!
Je kunt kiezen uit zo'n 60 spelen voor verschillende 
leeftijdsgroepen met verschillende thema’s. Ze zijn 
kant-en-klaar, je kunt er zo mee aan de slag. De 
kofers worden met veel enthousiasme door 
verschillende doelgroepen gebruikt.
Denk aan spellen als: Wie is de mol?, expeditie 
robinson, het patattenspel, circuskofer en
nog veel meer. Maar ook diverse materialen kun je 
bij ons huren zoals bijvoorbeeld: Grote en kleine 
parachutes, een rode loper, grote mikadostokken en 
kookmaterialen (inclusief kookplaten).

Kijk op de webshop voor meer informatie www.
ymcajeugdwerk.nl/nl/webshop/producten , bel
naar 0384540221 of mail naar westenholte@ymca.
nl.

Fijne vakantie allemaal!

Beltenweg Kinderstraat

De kinderstraat is geweldig! De hele straat maakt er 
gebruik van en we merken dat het “Noaberschap” 
toegenomen is. 
We zien met z’n allen de kinderen in de straat 
opgroeien en het gebruiken van de straat draagt bij 
aan leerzame dingen. De kids leren bijvoorbeeld op 
een veilige manier beter ietsen. Skateboarden, 
rollerskaten skeeleren…het komt op de 1e zaterdag 
van de maand allemaal aan bod.
Een aantal keer is het al voorgekomen dat wanneer 
de avond valt er een bbq aangestoken is en buren 
samen nog wat eten en drinken.
Het springkussen dat we de eerste keer gekregen 
hebben van de gemeente was enorm in de smaak 
gevallen bij de kinderen.
Dit heeft ervoor gezorgd dat regelmatig nog kinderen 
uit nabijgelegen straten zaterdags nog even komen 
kijken of er niet opnieuw een kussen staat. En wat is 
er nu leuker dan dit verzorgen? Er werd een potje 
gemaakt en af en toe huren we er nog eentje.
De jaarlijkse bbq van de gehele straat hebben we op 
de dag gepland van de kinderstraat, waarbij iedereen 
aanwezig was.
Bij deze ontmoeting hebben we alleen maar positieve 
reacties gekregen en we zijn er trots op dat we deze 
straat kunnen gebruiken om een manier waarbij er 
een sterkere band is gekomen tussen de mensen om 
de kinderstraat. 

Namens een bewoner van de Beltenweg



 

 

 

Zomer 2018 

14 september 

Kinderdisco 

Van 19.00 tot 21.00 uur 

_________ 

 

 Elke maandagmiddag 

Klaverjassen senioren 

Aanvang 13.30 uur. 

 

 

Elke maandag en vrijdag 

Salsadansen 

Aanvang 19.30 uur.  

_________ 

 

 

 

     www.ochetanker.nl        Voorsterweg 36 Zwolle      038-421 23 66 
 

10 september 

  Klaverjassen

Aanvang 19.30 uur. 

_________ 

 

Van zaterdag 28 juli tot maandag 27 augustus is 

Het Anker gesloten. 
 

 

 

Tijdens en na uw verblijf is er voldoende gelegenheid om te ontspannen in ons 
wijkcentrumdeel met een geweldige bar en keuken.   

Vanaf 4 september iedere dinsdagavond 

Linedance 

Aanvang 19.30 uur. 

_________ 
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WVF start in september met OldStars 

Walking Football in Westenholte

PEC Zwolle United, de maatschappelijke tak van PEC 
Zwolle, slaat samen met SportService Zwolle, WijZ 
Welzijn en voetbalvereniging WVF de handen ineen 
om ouderen in Zwolle en met name in Westenholte, 
in beweging te brengen. Gezamenlijk wordt er in 
september gestart met OldStars Walking Football bij 
voetbalvereniging WVF. Niet alleen sportief bezig
zijn, maar ook het sociale karakter is hierbij van groot 
belang.
OldStars Walking Football neemt in belangstelling 
toe. Sinds eind 2016 wordt er al OldStars Walking 
Football gespeeld door een team onder leiding van 
PEC Zwolle United en WijZ Welzijn op Sportcampus 
de Pelikaan.
OldStars Walking Football is een van oorsprong 
Engelse vondst en een vorm van voetbal waarbij, de 
naam zegt het al, de spelers niet rennen maar 
wandelen. Het is een prachtig alternatief voor 
ouderen die vanwege fysieke beperkingen niet meer 
mee kunnen doen aan het traditionele voetbal, maar 
wel graag een balletje willen trappen. Daarbij is het 
goed voor de gezondheid en de sociale contacten.
Er wordt gespeeld op een veld van 40 bij 25 meter 
met en tegen andere voetballers en zonder keeper. 
Naast niet rennen, mag de bal niet boven heuphoogte 
komen en is het hebben van fysiek contact niet 
toegestaan. Deze regels zijn er om blessures te 
voorkomen en maakt het voetballen uitdagender. 
Communicatie, gericht passes geven en timing zijn
door deze regels dan ook erg belangrijk. Niet alleen 
het voetballen staat centraal, maar juist het 
samenzijn en het onderhouden van sociale contacten, 
bijvoorbeeld na aloop in het clubhuis van de 
vereniging, speelt ook een grote rol binnen het 
OldStars Walking Football.

OldStars Walking Football bij WVF
Vanaf september wordt er gestart met een aantal 
trainingen voor geïnteresseerden bij 
voetbalvereniging WVF. Onder begeleiding van een 
instructeur kunt u kennis maken met OldStars 

Walking Football. OldStars Walking Football is 
geschikt voor zowel mannen als vrouwen. Bent u 60 
jaar of ouder en lijkt het u leuk om OldStars Walking 
Football te gaan spelen? Neem dan contact op met 
Gerard de Jong via wvfwalkingfootball@gmail.com 
en houd de mediakanalen van WVF goed in de gaten. 
Via deze kanalen wordt er aan het eind van de zomer 
meer gecommuniceerd over de start van OldStars 
Walking Football bij voetbalvereniging WVF.

Rolstoelfiets Vrienden van WEW

Zoals u wellicht weet staat er in Westenhage 
een rolstoeliets van de stichting “Vrienden van 
WEW” die voor iedereen, in Westenholte, 
Stadshagen en omstreken, beschikbaar is.
Helaas was er een probleempje met de remmen 
en is de iets, veiligheid vóór alles, een weekje 
terug geweest naar de leverancier. 
“Onze” dealer, Schutte tweewielers, heeft 
hierin weer een actieve rol gespeeld. Ook heeft 
hij, met zijn vooruitziende blik, een 
achteruitkijk spiegel gemonteerd, zodat het nog 
veiliger is om met deze iets te ietsen.
Er staat, wat ons betreft, dus niets meer in de 
weg om gebruik te gaan maken van deze unieke 
kans om uw ouder(s), oom, tante, broer, kind, 
buurman of buurvrouw, die zelf niet meer kan 
ietsen, eens mee te nemen voor een tochtje. 
Op de site: www.vriendenvanwew.wixsite.com/
mijnsite kunt u de iets reserveren via 
telefoonnummer: 06-33517134 of per email: 
rolstoelietswew@gmail.com.
Op deze site kunt u overigens ook zien wat er 
zoals georganiseerd is en wordt ik de 
woonzorgcentra Westenhage, Ensemble en 
Wendakker.



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

AL MEER DAN 30 JAAR UW SFEERMAKER IN HUIS

•	 Diverse	houtsoorten
•	 Industrieel
•	 Nieuw	&	Antiek
•	 Standaard	&	Maatwerk
•	 Restauratie,	logen	en	

spuiten	van	uw	meubel

Openingstijden:
Maandag	t/m	zaterdag	
09.00-12.00	en	13.00-16.00
Vrijdagmorgen	gesloten

Schellerweg	21
8017	AK	Zwolle
038	4655447

WWW.JWVANDIJK-GRENEN.NL



Overig 

wijknieuws

Activiteiten Stinskerk

Op de zondagen 29 juli en 12 augustus hebben we 
gezamenlijke diensten in de Open Kring in 
Stadshagen, aanvang om 09.30 uur. Er zullen dan 
geen diensten zijn in de Stinskerk.
Koieochtenden in de Stinskerk.
De zomer is een periode waarin veel mensen op 
vakantie gaan. Toch zijn er ook mensen die thuis 
blijven en die het gezellig vinden om even bij te 
praten en misschien nieuwe mensen te ontmoeten, 
onder het genot van een kopje koie of thee met 
wat lekkers erbij. Iedereen is welkom! De data zijn 
2,16 en 30 augustus. Kom gerust binnenlopen. Om 
10.00 uur staat de koie klaar. Fijn om elkaar daar te 
ontmoeten. 

Zoek het uit bij de Vakantie Bijbel Club in de 
zomervakantie
We beginnen de zomervakantie weer goed met de 
Vakantie Bijbel Club! Op dinsdag, woensdag en 
donderdag 24-26 juli mogen alle kinderen uit groep 
1 t/m 8 ‘Op zoek’ in de Stinskerk! Er is weer van alles 
te doen die ochtend: lachen, zingen, verhalen, 
knutselen, spelletjes en misschien ook even naar 
buiten. En de tieners van groep 7&8 zoeken het 
lekker zelf uit…
Om 09.45 uur kun je de weg ‘zoeken’ naar de zaal en 
om 10.00 uur start de ‘zoektocht’. Om 12.00 uur 
nemen we alle vondsten weer mee naar huis.
We kunnen altijd hulp gebruiken (12+, 
interkerkelijk), bijvoorbeeld bij het knutselen van de 
kinderen.
Zoek  je extra informatie uit bij vbkwestenholte@
gmail.com of 038 200 01 43 / 06 15 53 70 85 (Lucie 
van 't Slot).

Tentdienst Westenholte Festival
Op zondagavond 30 september wordt er tijdens het 
Westenholte Festival een tentdienst georganiseerd 
door diverse kerken uit de wijk. In deze dienst, die 
om 19.00 uur begint, zal
Gert Visscher uit Westenholte voorgaan. Iedereen is 
van harte welkom.
De avondontmoetingsdiensten in het Grand Café in 
Westenhage vinden iedere zondag plaats. De 
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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Klaverjassen in het Anker

Wij hopen 10 september met onze gezellige 
klaverjas ploeg om 19.30 uur in Het Anker weer 
te starten met kaarten.
Omdat we zo’n leuke ploeg hebben en er ook 
nog een aantal nieuwe mensen bijgekomen 
zijn, hebben Simon en ik besloten ook het 
komende seizoen de kaartavonden te 
organiseren.
We wensen jullie allemaal een ijne vakantie 
en zien jullie met veel plezier op maandag 10 
september terug. Jullie hebben nog even de 
tijd om te oefenen.
Groetjes van Simon en Anne.

10 + 24 september
8 + 22 oktober
5 + 19 november
3  december
17 december - Kerstkaarten

2019
7 + 21 januari
4 + 18 februari
4 + 18 maart
1 + 15 april (paaskaarten)
29 april
13 mei ( Dit is de slot avond)

Stinsje:  Hard-disc gezocht

Wie kan mij helpen aan één of meerdere EXTERNE 
HARD-DISCS 2.0 van 250 – 1000 GB., nieuw of 
gebruikt. Deze Ex-HDD 2.0 zijn nergens meer te 
koop! Ik bied U in ruil nieuwe ongebruikte externe 
Hard-Discs 3.0 aan.
Bij voorbaat mijn dank,
Peter de Boer Hondsdrafweg 12
Telefoonnummer: (038) 422 61 14



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
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Mandala kleuren in Westenhage

Elke  maandag middag van 2 tot 4 uur is er in café 
Westenhage de mandala kleurgroep actief.  Een 
ieder kan dan kleuren wat het beste bij je past.
Velen hebben inmiddels eigen kleurboeken en 
stiften/potloden, maar je mag ook gratis de 
kleurplaten en stiften/kleurpotloden gebruiken 
van WEW.
Dat kleuren, terwijl je het nog nooit gedaan hebt 
heel erg leuk en gezellig is, laat bijgevoegde foto 
van mevr. Langevoort uit Westenhage wel zien.
Zij is 90 jaar oud en is bezig met 4 mooie 
kleurplaten om cadeau te doen aan haar 
kleinkinderen.
Graag nodigen wij u uit om eens een keertje mee 
te doen. ( wij gaan tijdens de vakantieperiode 
gewoon door)
Maar wilt u eerst wat informatie belt u mij dan 
gerust via 06 15 00 11 40
Groetjes en wie weet 
tot ziens! Martine Piek

HRFSTWND-concert 

Een prachtige zaal: de Stadsgehoorzaal in Kampen
Op het podium je buurman uit de straat die bugel 
speelt. Daar tegenover de saxofonist die je ook 
bekend voor komt. Op de achterste rij een 
indrukwekkende batterij slagwerk die met veel 
enthousiasme wordt bespeeld. Een bevlogen 
dirigent ervoor. 
Dat is HRFSTWND: Verrassende concerten door 
amateurs en professionals. Topconcerten door 
blaasorkesten in de mooiste muziekzalen en 
theaters van Oost-Nederland.  

Orkesten
Vrijdag 19 oktober 2018 laten Excelsior Westenholte 
uit Zwolle o.l.v. Marten van der Wal en Chr. 
Muziekvereniging Euphonia Wilsum o.l.v. Thijs 
Musch in het kader van HRFSTWND horen hoe 
eigentijds fanfaremuziek kan zijn. Geniet van de 
verrassend symfonische klanken en de muzikale 
een-tweetjes met topsolisten. Een belevenis en een 
feestje.

Programma
Van een muzikale vertolking van het verhaal van de 
verschrikkelijke sneeuwman (in Migyur van Eric 
Swiggers) naar een tango met Johan Olof als 
vioolsolist: Euphonia Wilsum schotelt u een divers 
programma voor. Excelsior Westenholte brengt een 
afwisselend programma met kleuren als thema. 
Colors van Bert Appermont uitgevoerd door 
trombonist Jilt Jansma is hierbij het stralend 
middelpunt. 

Een ontspannen verrassing
Het sfeertje bij de HRFSTWND-concerten is relaxed. 
Je neemt gewoon je familie, buren of vrienden mee, 
want op het podium zit een broer, vriendin of 
collega. Die kennen zij ook. Ze horen regelmatig hoe 
hard er wordt gerepeteerd. Dan word je vanzelf 
nieuwsgierig naar het eindresultaat. En ken je 
niemand in het orkest? Juist dan zal HRFSTWND een 
verrassing voor je zijn. Want reken er maar op dat elk 
concert mooi, leuk, vrolijk of indrukwekkend is. 
JA! Ik wil naar dit grootse concert  

Kaarten voor het HRFSTWND-concert van 19 oktober 
zijn voor € 10,-- verkrijgbaar via de website van 
Excelsior (www.excelsior-westenholte.nl/kaarten). 
Excelsior heeft de hand weten te leggen op de 
mooiste zitplaatsen in de zaal. Be there!  



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

* Uit eten?? ....... ook daarvoor 

kunt u bij ons terecht. Wij hebben 

een gevarieerde menukaart.

* Probeer onze "winter"menukaart

* Iets te vieren?? ..... Informeer 

naar onze mogelijkheden

• 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 17.00 uur.
•  Feesten en Partijtjes naar wens

•  Excursies voor jong en oud
•  KindvriendelijkHerm

an
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Deadlines Stins 2018 - AANGEPAST

Advertenties+ Kopij  Verschijningsdatum
30 augustus   20 september
4 oktober   25 oktober
8 november   29 november

Agenda

                                      Sportief mannetje

                                        
                                               Ik ben nog uit de tijd dat                                                                              

                                               mensen je nariepen als               
                                                je aan het hardlopen 

                                               was: 'Ze hebben hem al
                                             hoor'.  Aan het woord is 
                                             Jan Pot, Nestor van het 

                                         hardlopen in Westenholte. 
                                         Zelf loopt hij al vanaf zijn
                                      25e hard. Hij liep ruim 100

                               halve en negen hele marathons, 
waaronder die van New York, samen met 27.000 
anderen glundert hij. Daarnaast voetbalde hij bij 
WVF. Toen hij 40 werd volgde hij atletiek-
cursussen, werd trainer bij PEC, coach en 
tenslotte docent bij de atletiekunie. Dat alles 
naast zijn werk als vertegenwoordiger in de 
Centrale Antenne techniek een booming business 
in die tijd. 
Toen hij in Westenholte kwam wonen, was het 
dus niet gek dat aan hem gevraagd werd om 
bestuurslid te worden bij de CAI (de Centrale 
Antenne Inrichting). Het bloed kruipt waar het 
niet gaan kan, dus Jan spande zich daarnaast in 
voor een loopgroep in Westenholte: Trim-
Westenholte werd opgericht. De leden stroomden 
toe en bij het eerste lustrum in 1994 werd de 
eerste echte Westenholterloop gehouden. Het 
hele dorp stroomde uit en stond langs de route 
aan te moedigen.
 Jan genoot, straalde van oor tot oor.
Hij kon met vervroegd pensioen en stortte zich op 
een nieuwe sport: Nordic Walking. Hij volgde 
cursussen in Finland en leidde landelijk ruim 400 
instructeurs op. Vele Westenholtenaren liepen 
met hem door de bossen van Heerde om de ijne 
kneepjes van deze loopsport onder de knie te 
krijgen: “Niet zomaar wat met die stokken 
zwaaien, nee, je hele lichaam gebruiken!”
Helaas ging zijn gezondheid achteruit en moest 
hij Trim-Westenholte aan anderen overdoen. 
Deze sloegen de vleugels uit en keken ook buiten 
ons dorp. De naam werd daarom aangepast in 
Stichting Loopsport Zwolle, iets wat Jan verdriet 
deed.  Jan moest helemaal afhaken toen zijn 
ziekte ernstiger bleek. Na chemo's en operaties 
knapte hij gelukkig op en kon zelfs weer ietsen. 
Hardlopen heeft hij nu ingeruild voor biljarten 
(op wedstrijdniveau natuurlijk, Jan gaat niet voor 
minder!).
Toen afgelopen 16 juni na 24 jaar de tweede 
hardloopwedstrijd in Westenholte werd 
gehouden (zie blz. 9) was het voor Jan een hele 
eer om als starter de lopers toe te spreken. En ook 
nu weer straalde hij van oor tot oor: 1994 was 
weer even terug.   Zweeder

juli
do 12 19.30 Buitenconcert     Petuniaplein 
  Excelsior
vr 13  Oud papier
di 24 - do 26 VakantieBijbelClub           Stinskerk

augustus
vr 10  Oud papier
ma 27 t/m Huttendorp 2018           Stinspark 
do 30
ma 27 t/m Jeugdland 2018           Stinspark
do 30

September
vr 7  Oud papier
ma 10 19.30 Klaverjassen           Het Anker
vr 14 19.00 Kinderdisco           Het Anker
ma 24 19.30 Klaverjassen           Het Anker
vr 28 + za 29 Westenholte Festival           Stinspark
zo 30 19.00 Tentdienst            Stinspark



Contactpersonenlijst

Dagelijks Bestuur WVF   
Voorzitter  dhr L. Kroes   (038) 422 33 18  voorzitter@wijkverenigingwvf.nl
Secretaris  mw L. Bosselaar - Modderkolk 06 21 11 15 36  secretaris@wijkverenigingwvf.nl
Penningmeester  mw B. van de Lisdonk  (038) 422 04 27       penningmeester@wijkverenigingwvf.nl
Lid   dhr K. Bakker   (038) 421 09 82 
Communicatie  dhr M. Ganzevles   (038) 850 16 58         communicatie@wijkverenigingwvf.nl
   
Contactpersonen werkgroepen WVF  
Badminton dhr H. Wiskerke   06 51 01 87 40  badminton@wijkverenigingwvf.nl
Dierenweide     06 21 67 52 16  stinsweide@wijkverenigingwvf.nl
Jeu de Boules dhr J.B. Seuters   (038) 423 03 89               jeudeboules@wijkverenigingwvf.nl
Jeugdland mw J. de Ruiter   06 49 13 93 89    jeugdland@wijkverenigingwvf.nl
Huttendorp mw C. Runhart                     huttendorp@wijkverenigingwvf.nl
Kinderactiviteiten (Westenholte Kids) mw J. Vos           kinderactiviteiten@wijkverenigingwvf.nl
Ledenadm en inancien             penningmeester@wijkverenigingwvf.nl
StinsKracht dhr K. Bakker   06 12 61 32 80        contact@stinskracht.nl
Stinsredactie dhr M. Ganzevles   06 24 54 83 09              stins@wijkverenigingwvf.nl
Toneel  dhr J. Veurman   06 22 99 86 80                           toneel@wijkverenigingwvf.nl
Volkstuinen dhr W. te Riet Scholten  (038) 423 36 94                 volkstuinen@wijkverenigingwvf.nl
Beurzen  mw A. Kragt   (038) 420 02 97                        beurzen@wijkverenigingwvf.nl
Website  dhr A. van den Akker  (038) 422 04 27                info@wijkverenigingwvf.nl
Kerstmarkt mw J. Vredenborg      kerstmarkt@wijkverenigingwvf.nl
Vertrouwenspersoon WVF mw J. van Eersel  06 37 32 83 08

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Algemeen   
Sociaal Wijkteam Zwolle West Westenholterweg 50  (038) 498 9980 
De Kern Maatschappelijk Werk     (038) 4569 700 
Huisartsenpraktijk Westenholte Voorsterweg 44-3  (038) 421 84 55 
Icare Thuiszorg   Voorsterweg 44-3  (0522) 27 96 56 
Thuiszorg Carinova      (0570) 51 81 65 
Team Buurtzorg Zwolle West 2     06 53 64 11 98 
BSO Doomijn   Papaverweg 59   (038) 421 77 33 / 06 14 88 16 12 
Peuterspeelzaal Korianderplein Korianderplein 8-10  (038) 421 13 26
VSO/BSO + Peuteropvang 
Prokino Morgenster  Korianderplein 4   (038) 333 87 92  / 06 33 34 52 55
Stichting GAl Westenholte  www.westenholtenet.nl  
Het verloskundighuys  Overtoom 57   (038) 421 12 11 
Wijkagent Stadsdeel West  dhr A. van den Berg  0900 88 44  
Wijkassistent   mw K. Hoelaak   14038 
Wijkbeheer(der)   mw I. Bloemhof   14038 
Wijkmanager   dhr W.J. Wieske   14038 
   
Verenigingen / organisaties   
Stichting Vrienden van WEW dhr R. van Tellingen  06 52 63 30 26 
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  
C.V. De Knienebelters  dhr H. Barrink   06 22 45 50 88 
Gospelkoor One Spirit  mw J. van Maastricht  06 20 35 17 20 info@onespirit.nl 
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 A. Bos   06 30 68 77 21 
Passage (vrouwenbeweging) mw L. Zwakenberg  (038) 421 48 95 
Tennisclub WVF   mw M. van de Kamp  (038) 422 42 00 
Voetbalvereniging WVF  dhr E. Pruim   06 53 27 31 61 secretaris@wvf.nl
Volleybalvereniging Voorsterslag dhr M. van der Veen  (038) 420 37 66 
Zang en Vriendschap  mw G. van der Vaart  (038) 421 13 40 



V l o e r -  &  R a a m b e k l e d i n g 
Noordman

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


