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Open Atelierroute 

2018

Nieuwe wijkwethouder 

stelt zich voor
Jeugdland 2018



             Slimmer rijden begint bij ... 

Boeierweg 11  Zwolle  | 038-4212128  |   info@bertwieten.nl
www.bertwieten.nl  |  www.privateleasezwolle.nl

Bert Wieten
Autobedrijf

  Alles voor 1 prijs p.m.

Alleen nog maar tanken!

  Alle merken mogelijk!

Private Lease:
               Vanaf  € 159,- p/mnd 

Voordelen James 
Auto Service Zwolle

Onderhoud alle merken 
particulier en lease

Behoud van fabrieksgarantie 

Gratis haal- en brengservice

30 
jaar

ê
   

   
 

  

       ê

2018

1988

Hyundai Kona Comfort 

Luxe uitvoering  
- smart navigation

- achteruitrijcamera

€ 23.750,-

Bwj. 
2018

Private Lease:

Hyundai Kona ComfortHyundai Kona Comfort

Hier had uw

advertentie

kunnen staan.

Vraag naar de 

mogelijkheden.

stins@wijkverenigingwvf.nl



't is weer voorbij, die mooie zomer...

... dat zong Gerard Cox al in 1973. Mooi was het ook 
deze zomer, maar ook warm en droog. Eind augustus 
luidde de Jeugdland- en Huttendorpweek het nieuwe 
seizoen al weer in, in september zijn de scholen en de 
meeste sportverenigingen weer begonnen en ook als 
redactie hebben we de draad weer opgepakt.

We nemen afscheid van het zomerseizoen, maar 
helaas ook van een begrip in Westenholte: per 1 
oktober sluit DA Drogisterij Schrijver de deuren 
deinitief; op pagina 17 richten Joop en Toke een 
dankwoord tot hun klanten en de wijk en nodigen 
iedereen uit voor een hapje en een drankje tijdens de 
sluitingsdag op zaterdag 29 september.

Toch is dit ook het seizoen van de frisse nieuwe start; 
een nieuwe wijkwethouder die zich op pagina 7 
voorstelt, een nieuwe dominee in de Stinskerk (zie 
pagina 15) en een leuk evenement van, voor én door 
de wijk om naar uit te kijken: het Westenholte Festival 
in het laatste weekend van september!

Over een frisse nieuwe start gesproken; onze redactie, 
maar ook het wijkverenigingsbestuur en andere WVF-
werkgroepen kunnen personele versterking goed 
gebruiken: begin dit seizoen daarom goed en zet je 
samen met ons in voor onze mooie wijk en haar 
bewoners! Op pagina 6 lees je meer over deze oproep 
en de open inloop voor belangstellenden op 8 
oktober a.s. in het Anker.

Veel leesplezier gewenst met deze nieuwe Stins en 
graag tot ziens tijdens het Westenholte Festival en de 
open inloop op 8 oktober!

Hartelijke groet, namens de Stins redactie,
Martijn Ganzevles

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 

Inhoudsopgave

Coverfoto: Deelnemers Huttendorp 2018 
(foto Peter Denekamp -RTV FocusZwolle)
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Jeugdland 2018: De Helden van 

Westenholte

Het zit er weer op; Jeugdland Westenholte. 27 tot en 
met 30 augustus werd het Stinspark weer even 
omgebouwd tot het domein van kids van groep 1 tot 
en met 6. Thema dit jaar: De Helden van Westenholte.
En wat was het weer leuk! Zo waren daar elke 
ochtend de 2 leden van de C.V.H. (Club Van Helden)
Olga Opschepper en Suzie Slobber. Een wijze les dat 
alle helden meetellen, en het er niet om gaat hoe je 
er uitziet of wat je allemaal kan. Als je je best maar 
doet dan ben je altijd een grote held! Er werden 
prachtige capes gemaakt, stoere lanceergestellen en 
de graiti workshop was een groot succes, er gingen 
prachtige kunstwerken mee naar huis. Met 
medewerking van Sportservice Zwolle
was daar een uitgebreid Sport en Spel parcours en 
door middel van een foto-puzzeltocht liepen de kids 
door heel Westenholte op zoek naar de juiste 
plaatjes. Uiteraard was daar ook weer de traditionele 
bonte avond. En daar hoorden natuurlijk echte 
helden bij! De brandweer en politie waren aanwezig 
met een auto, er kon gespoten worden met de echte 
brandweerslang, de politie sloeg af en toe iemand in
de boeien en de kids mochten de kogelvrije vesten 
even passen. Clown Japie gaf een erg leuke show
weg, er werd volop gelachen om zijn grappen. En 
donderdag sloten we af met het springkussenfestival.

 Een veld vol verschillende springkussens, met een 
stormbaan, een waterglijbaan en een levensgrote 
voetbaltafel. Er werd tussen de middag patat gegeten 
samen, en toen het 15.00 was ging iedereen moe 
maar voldaan naar huis. Wij als werkgroep hebben 
weer enorm genoten en kijken uit naar volgend jaar; 
de 35 e editie van Jeugdland; daar gaan we een mooi
feestje van maken!

Werkgroep Jeugdland WVF
jeugdland@wijkverenigingwvf.nl

Met de vermeldingen op de pagina 
hiernaast bedanken wij alle sponsoren, 

zonder hen geen Jeugdland!

Datzelfde geldt voor alle jeugdvrijwilligers, 
hulpouders, politie, brandweer en iedereen die iets 

voor ons heeft betekend, enorm veel dank daarvoor! 
Als laatste willen wij onze vrienden van Huttendorp 

bedanken, we pakken steeds meer samen op en 
hebben weer een hele ijne en gezellige week samen 

gehad, op naar volgend jaar!



Valentijn
Groenten & Fruit

Van Maanen
Interim & 

Advies

Schrijver

De Weste

Ridder Joris
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Westenholte Festival; van, voor én door 

de wijk!
Het laatste weekend van september is het feest in 
Westenholte; het 2-daagse Westenholte festival in en 
om de feesttent in het Stinspark. Een evenement van, 
voor én door de wijk! Ook Stinskracht en Stichting 
Vrienden van WEW dragen hun steentje bij en 
organiseren samen met het jeugdorkest van 
muziekvereniging Excelsior een koieconcert. Dit 
vindt plaats op zaterdagochtend 29 september om 
11 uur in de feesttent in het Stinspark. 

Vrijwilligers voor vervoer
We willen graag zoveel mogelijk bewoners in de 
gelegenheid stellen hierbij aanwezig te zijn, ook 
ouderen uit Westenhage die minder mobiel zijn. Voor 
het vervoer van deze mensen naar en van de 
feesttent zoeken we nog Westenholtenaren die het 
leuk vinden om een ander te helpen. Bent of kent u 
iemand die zaterdagochtend 29 september 
beschikbaar is als vervoersvrijwilliger? Geef het door 
via contact@stinskracht.nl; mede namens de 
bewoners van Westenhage alvast bedankt!

Heel Westenholte Bakt
Bij een koieconcert hoort natuurlijk ook iets lekkers 
bij de koie (of thee); wat is er nou leuker dan om 
hier ook samen met elkaar voor te zorgen? We 
roepen daarom wijkbewoners op om iets lekkers te 
bakken en mee te nemen naar het koieconcert: 

Heel Westenholte Bakt!
Bak je ook mee? Vele handen maken licht werk! 
Meld je aan via contact@stinskracht.nl. Hier kun je 
ook terecht voor vragen of nadere info.

Graag tot ziens bij het Koieconcert!
Werkgroep Stinskracht WVF

contact@stinskracht.nl

OPROEP! - OPROEP! - OPROEP!

 8 oktober Open Inloop

In de vorige Stins riep de werkgroep Jeugdland 
dringend om versterking; zonder genoeg 
betrokken vrijwilligers kan dit evenement 
volgend jaar niet doorgaan. Gelukkig is deze 
werkgroep op dit moment weer voorzien van de 
nodige nieuwe leden.

Andere werkgroepen van de wijkvereniging 
hebben echter ook dringend versterking nodig, 
denk aan de redactie van wijkblad De Stins, 
buurthulpinitiatief Stinskracht, maar ook het 
Dagelijks Bestuur! Het zou toch zonde zijn als 
bijvoorbeeld De Stins niet meer gemaakt zou 
kunnen worden?

Wil jij je met onze werkgroep- en bestuurleden 
ook inzetten voor onze wijk en haar bewoners? 
Ben je benieuwd wat je kunt doen en wat een 
en ander inhoudt? Zoek je nog invulling voor je 
maatschappelijke stage? 
Kom dan op 8 oktober van 19:30u tot 20:30u 
langs in het Anker tijdens de open inloop; Je 
kunt vrijblijvend in gesprek met werkgroep- en 
bestuursleden die je graag laten zien en 
ervaren hoe je je kunt inzetten voor onze wijk 
en wat dit je allemaal kan opleveren!
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Een nieuwe (wijk)wethouder: 

Monique Schuttenbeld

Na de verkiezingen is er een nieuw college van 
burgemeester en wethouders gevormd. Met oude
bekenden en nieuwe gezichten. Een van de 
nieuwkomers is Monique Schuttenbeld, wethouder 
voor GroenLinks en wijkwethouder voor 
Stadshagen, Westenholte en Spoolde. Ze stelt zich 
voor.

Waar hou je je mee bezig als wethouder?
Belangrijke onderwerpen waar ik aan werk zijn 
duurzame energie, cultuur (creatieve economie),
monumenten, evenementen, toerisme en recreatie 
en niet te vergeten de ontwikkeling van
Stadshagen. 
De energietransitie is voor mij persoonlijk én voor 
de stad de grootste uitdaging: we willen in Zwolle in 
2050 energieneutraal zijn. Dat betekent dat we 
alleen nog schone energie uit zon, wind, water of 
aardwarmte gebruiken om onze huizen, scholen en 
bedrijven te verwarmen en dat we elektrisch rijden 
en/of schone brandstof tanken in onze auto’s. 
Dat gaat niet vanzelf, veel mensen zien wel de 
noodzaak, maar ik merk ook dat er nog veel vragen 
zijn. Daar wil ik graag mee aan de slag. Eén ding is 
zeker: we zullen allemaal in beweging moeten 
komen. We kunnen niet meer wachten. Mooi is het 
om mensen te enthousiasmeren, mogelijkheden te 
bekijken en te werken aan oplossingen. 

Heb je vragen over wat je zelf thuis kunt doen? Maak 
een afspraak bij het energieloket Verbeter en 
bespaar! Daar zitten deskundige mensen die je 
kunnen adviseren.

Hoe is het om nu wethouder te zijn in de stad waar je 
al zo lang woont?
Het is ontzettend leuk om nu zelf mee aan het stuur 
te zitten en samen met mijn collega wethouders en 
de burgemeester richting te geven aan de 
ontwikkeling van Zwolle. Daarbij worden we goed 
ondersteund door heel veel betrokken en 
deskundige medewerkers.

Iets kapot, onveilig of is er overlast? 

Meld het!

Ziet u dingen in de straat of wijk die niet in orde 
zijn? Doe daarvan dan een melding zodat de 
gemeente er snel aandacht aan kan besteden of 
kan verhelpen. Denk aan kapotte straatverlichting, 
zwerfvuil of bijvoorbeeld overlast. Dat kan 
gemakkelijk op de website https://www.zwolle.nl/
melding , via de Zwolle app of bel 14038.
U kunt ook contact opnemen met de gemeente 
wanneer u een idee heeft voor de wijk. Laat
ook dat horen! Zo maken we samen onze wijk 
mooier en leefbaarder voor iedereen. Neem 
daarvoor contact op met de wijkbeheerder Ilse 
Bloemhof via twitter: @wijkservicepunt of via 
tel.nr. 14038.



Hier had uw

advertentie

kunnen staan.

Vraag naar de 

mogelijkheden.

stins@wijkverenigingwvf.nl

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

Grote Clubactie en vacatures

Jaarlijks doet SV Avanti mee aan de Grote Clubactie. 
Op 15 september 2018 is de verkoop van de
loten gestart. Een lot kost € 3,00 en daarvan gaat 
80% naar de vereniging! De opbrengst is een
welkome aanvulling voor de clubkas. Er worden o.a. 
nieuwe materialen van gekocht.

Ook zoekt SV Avanti vrijwilligers die helpende 
handen kunnen bieden bij activiteiten, maar wellicht
ook in het bestuur. Het bestuur bestaat momenteel 
uit vier personen en helpende handen zijn zeer
welkom! Iets voor u of wilt u meer informatie? Stuur 
dan een e-mail naar voorzitter@avantizwolle.nl

Sportvereniging Avanti biedt turnlessen voor 
kinderen vanaf 4 jaar. Ook de volwassenen komen 
aan hun trekken met jazzdance, yoga, pilates, steps 
en looritlessen. Speciaal voor dames van 55 jaar en
ouder is er een loorit 55+ groep. U of uw kind kan 
vrijblijvend een proeles meedoen alvorens lid te
worden. De lessen worden gegeven in het Anker en 
de Korianderzaal in Westenholte.

Mocht u informatie over SV Avanti willen, kijk op: 
www.avantizwolle.nl

9

Jeugd pakt de prijzen bij CK Dubbel

Het was elke dag gezellig druk en er heerste een 
uitstekende sfeer bij de Clubkampioenschappen 
dubbel van maandag 3 t/m zondag 9 september. 
De jeugd brak deinitief door met 3 winnaars 
onder de 20 jaar en 5 jonge dertigers.  Nieuw dit 
jaar was de zomerleden dubbel met 3 teams en 
een poule dames beginners. Eerste zomerleden 
clubkampioen dubbel werden Jos van Dijk en 
Chris Post. Bij de dames beginners – onderdeel 
DD8 – ging de hoofdprijs naar de junioren Hélène 
Hoeve en Tamar Ganzevles. Er deden 61 leden 
mee met het evenement dat werd gespeeld onder 
ideale weersomstandigheden.

Wat is er te doen bij TC WVF
14 september t/m 28 oktober KNLTB 
Najaarscompetitie
3 september t/m 10 oktober Tennislessen 
zomerseizoen
13 oktober Onderhoudsdag tennispark

De grote renovatie - nieuwe banen, hekwerk en 
terras - van het tennispark is nagenoeg voltooid. 
Zondag 9 september, tijdens de inales van de 
Clubkampioenschappen Dubbel, is het park na 
een grondige opknapbeurt oicieel geopend. 
TC WVF doet met 6 teams mee aan de KNLTB 
Najaarscompetitie. Elke vrijdagavond spelen 2 
teams senioren thuis en zondag 2 jeugdteams.

Wil je ook tennissen bij een leuke en actieve 
vereniging meld je dan aan via onze website. 
Bijvoorbeeld voor 3 maanden van oktober t/m 
december om kennis te maken. Kom sfeer 
proeven op de competitie dagen vrijdag en 
zondag, de tossavonden dinsdag of bij de 
tennislessen op maandag en woensdag.

Hou onze actuele website www.tcwvf.nl in de 
gaten.



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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Jeugdwerk YMCA weer van start

De vakantie zit er al weer op. Ook bij ons op kantoor 
zijn we weer aan het werk.
We willen dit nieuwe schooljaar weer leuke, 
uitdagende activiteiten in de wijk doen om nog
meer kinderen met elkaar te verbinden. En dat 
hoeven wij gelukkig niet alleen te doen. We
hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers 
gevonden die ons hierbij helpen. Het kan dus
zijn dat je tijdens de activiteiten nieuwe gezichten 
ziet. In de komende nieuwsbrieven zullen
wij ze aan jullie voorstellen.

Komend schooljaar willen wij net als vorig seizoen 
1x in de 2 weken activiteiten voor kinderen
van 6-12 jaar aanbieden. Daarnaast willen we ook 
sowieso 2 activiteiten met en voor tieners
van 12 – 16 jaar organiseren. Wij blijven weer 
aansluiten bij wat bij de wijk past. Hiervoor
houden wij tenminste 2x per jaar een sparavond. 
Alle bewoners vanaf 13 jaar zijn hier welkom en 
kunnen hun mening geven over bepaalde thema’s of 
vragen waar wij graag antwoord van de wijk willen 
hebben.

Vind jij het leuk om met onze vrijwilligers uit de wijk 
aan de slag te gaan voor de kinderen of
tieners van Westenholte? Stuur een e-mail naar 
westenholte@ymca.nl!

YMCA Westenholte

Nog een paar plaatsen vrij bij de  IVN-

Oerschool!

Zit je op de middelbare school, ben je 12 t/m 15 jaar 
oud en wil je de Oertijd beleven, doe dan mee en 
geef je op !
Op 29 september start het vijfde seizoen van de 
Oerschool.
Nieuw dit jaar: we gaan boogschieten met grote 
houten bogen. Verder gaan we vuur maken, koken 
met wilde planten, hout hakken, wol vilten, vuursteen 
bewerken, wilgen knotten, kanovaren en nog veel 
meer. Je leert primitieve vaardigheden die je dichter 
bij de natuur brengen. 

In mei sluiten we het seizoen af met een kamp bij de 
prehistorische nederzetting in Lelystad. Eén keer per 
maand komen we op zaterdag bij elkaar van 10 tot 13 
uur bij Wijkboerderij De Klooienberg.

De deelname kost € 75 voor het gehele seizoen (8 x, 
incl. lunch, materiaal en een kamp!)

Meer informatie: www.ivnzwolle.nl  en opgave: 
oerschool@ivnzwolle.nl



 

 

 

September - Oktober 2018 

 

Iedere woensdagochtend 

Fitgymnastiek voor senioren 

in de sporthal 

Van 9.00 tot 10.00 uur 

_________ 

 

5 oktober 

Bingo 

Aanvang 19.30 uur 

 

 

26 en 27 oktober 

Grote Vogelshow 

Aanvang 19.30 uur.  

_________ 

 

 

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

24 september 

Klaverjassen  

Aanvang 19.30 uur 

_________ 

 

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

12 oktober 

Kinderdisco 

Van 19.00 tot 21.00 uur met DJ Mark-Jan 

Intree €1,00 

_________ 

 

28 oktober 

Het Witte Licht 

Spirituele Beurs 
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Optreden Las Paljas
Op vrijdagmiddag 31 augustus vond er weer een 
geweldig leuk concert plaats van Las Paljas in
Westenhage.

Het 10 mans orkest trad op voor een volle en 
enthousiaste zaal. Zangeres Jeanette van den Ouden
(jufrouw Vlinder) completeerde het geheel.
Het was ijn dat er veel mensen afkomstig waren van 
andere woonzorgcentra, maar ook van
bewoners van Westenholte.
Heel Europa, maar ook Amerika passeerden de revue. 
De Griekse Sirtaki, Marina van Rocco Granata,
Que Sera Sera van Doris Day, maar ook onze eigen 
André Rieu en het kleine café aan de haven
werden met groot plezier gespeeld en gezongen. En 
tussendoor nog een kleine uitleg van de
muziekgeschiedenis. Voor herhaling vatbaar!
De entree was zoals gewoonlijk gratis en de koie, 
borrel en hapjes werden geschonken door onze
stichting Vrienden van WEW.
Op maandagavond 24 september komt het koor 
Recht deur zee een zangavond verzorgen vanaf 19.30
uur. Let op: op 28 september is er geen optreden.
Op 26 oktober is er een optreden van Ameezing 
Gries.
Zoals altijd is iedereen welkom: Hoe meer zielen, hoe 
meer vreugd!!

BEAUTY MIDDAG IN WESTENHAGE

Als bewoner van Westenhage heb ik een 
middag georganiseerd om te laten zien dat 
ouder worden een prachtige schoonheid kan 
uitstralen. Graag laat ik u dit zien met foto’s van 
bewoner mevr. Annie Aalders. Annie is ….jaar 
oud en gebruikt nooit make-up. Ik heb haar op 
de foto gezet zoals we haar kennen. 

Daarna hebben we samen bekeken wat bij haar 
past en goed aan voelt. Een kleurtje lippenstift, 
beetje oogschaduw, streepje op de 
wenkbrauwen en een sjaaltje passend bij haar 
polo. Daarna een nieuwe foto en zie een 
fantastische knappe vrouw. 

Zo werden van verschillende ouderen prachtige 
dames gemaakt. De dames vonden het zo leuk 
dat iedereen voor een klein bedrag voortaan 
iets van make-up gaat gebruiken. 

Zou u het leuk vinden om ook een stralende 
schoonheid te worden, dan mag u mij bellen en 
kan ik u advies geven. Zowel in kleding, make-
up en eventueel ga ik samen met u op stap. 

Groetjes Martine Piek- 06/15001140



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

Nieuwe predikant Stinskerk
Sinds zondag 16 september is ds. Gerlof van 
Rheenen de nieuwe predikant van de Stinskerk in 
Westenholte. Ds. Van Rheenen is 47 jaar, woont in 
Hattem en krijgt een werkplek in de Stinskerk. De 
nieuwe predikant heeft een 50-procentsbaan en 
werkt gewoonlijk op maandag, dinsdag en 
donderdag. De kerkenraad is erg blij dat ze een 
nieuwe predikant heeft kunnen vinden, nog voordat 
de interim-wijkpredikant afscheid heeft genomen. 
Interim-predikant ds. Wim Andel is tweeënhalf
jaar aan de Stinskerk verbonden geweest. Hij neemt 
afscheid in de ochtenddienst op 30 september, 
aanvang 09.30 uur.

 
Tentdienst in het Stinspark
Op zondagavond 30 september is er als afsluiting 
van het Westenholtefestival een interkerkelijke 
tentdienst voor jong en oud. Deze dienst is 
voorbereid door mensen uit Westenholte uit
verschillende kerken. De dienst, die als thema heeft
“Noaberschap, omzien naar elkaar”, begint om 19.00 
uur en vindt plaats in de tent in het Stinspark. 
Muzikale medewerking wordt verleend door de band 
Gware uit Kampen en muziekvereniging Excelsior uit 
Westenholte. Gert Visscher verzorgt de meditatie en
gastvrouw is Nelleke Beimers. Iedereen is van harte 
welkom.

ContaKtdienst
Op 21 oktober is er weer een ContaKtdienst 's 
ochtends om 09.30 uur. De spreker in deze dienst is 
Robin van der Maaten. U bent hartelijk welkom.

Zoek het uit bij de Vakantie Bijbel Club in de 
herfstvakantie
De Vakantie Bijbel Club gaat het verder ‘uitzoeken’! 
Op woensdag 24 oktober mogen alle kinderen uit 
groep 1 t/m 8 ‘Op zoek’ in de Stinskerk. Ook als je 
voor niet eerder bent geweest en de verhalen en 
liedjes nog niet kent: kom gewoon eens kijken!
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 9.45u kun je de weg ‘zoeken’ naar de zaal en om 
10 uur start de ‘zoektocht’. Om 12 uur nemen we 
alle vondsten weer mee naar huis.
Ook grote mensen (12+, interkerkelijk) die een keer 
willen meehelpen zijn van harte welkom.
Zoek je extra informatie uit bij 
vbkwestenholte@gmail.com of 
038-2000143 / 06-15537085 (Lucie van 't Slot)
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Stinsje:  Hard-disc gezocht
Wie kan mij helpen aan één of meerdere EXTERNE 
HARD-DISCS 2.0 van 250 – 1000 GB.,
(afm. ca 12,5 x 8 x 1,5 cm) nieuw of gebruikt.
Die gebruik ik voor TV-opnamen vanaf de TV-USB-
plug.Ik bied U in ruil hiervoor, nieuwe ongebruikte 
Externe Hard-Discs 3.0 aan.
Bij voorbaat mijn dank,

Peter de Boer Hondsdrafweg 12
Telefoonnummer: (038) 422 61 14



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

 

 

Ik help je bij… 

 

·   Het ontwikkelen van moed en durf  

·   Vrolijker worden 

·   Je draai vinden in de klas 

·   Meer vertrouwen krijgen in jezelf 

·   Vriendschappen maken en houden 

·   Ontspannen in je lijf 

 

Kom langs voor een gratis kennismaking 

 

www.alett.nl 

mail@alett.nl ¥ 06-54763308 ¥ Gloxiniaweg 2 ¥ Zwolle 
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DA Drogisterij Schrijver stopt

Lieve mensen,
Na 37 jaar hebben wij besloten met onze 
winkel op het Petuniaplein te stoppen.
37 jaar geleden op 1 oktober 1981 zijn wij 
begonnen aan de Voorsterweg, waar wij de 
winkel van Kluin hebben overgenomen.
In 1984 zijn wij verhuisd naar het 
Petuniaplein, waar wij begonnen zijn met de 
drogisterij. Samen met onze medewerkster 
Betsie, die vanaf het begin bij ons in dienst 
was, hebben wij met heel veel plezier ons 
werk gedaan samen met andere 
personeelsleden. In al die jaren samen met 
onze klanten hebben wij een leuke tijd gehad.
Daarom danken wij iedereen voor de 
afgelopen jaren voor hun vertrouwen in ons.
Omdat ik (Joop) 65 jaar ben is de tijd 
gekomen om van ons pensioen  te gaan 
genieten. Ook namens Betsie die 37 jaar mede 
het gezicht van onze winkel was en al onze  
andere personeelsleden danken wij al onze 
klanten. Al vanaf 2012 hebben wij getracht 
een opvolger voor onze winkel te vinden maar 
dat is helaas niet gelukt. Wij hopen dat 
spoedig iemand onze winkel  gaat kopen of 
huren zodat het plein weer een  nieuwe 
bestemming krijgt.
Op zaterdag 29 september, onze sluitingsdag, 
staat er van 14.00 tot 17.00 uur een hapje en 
een drankje voor u klaar.

Met grote dank voor de afgelopen 37 jaar 
danken wij u.

Joop en Toke schrijver

Senioren Biljartclub (al bijna) 10 jaar jong!

Beste Westenholtenaren,

Zoals jullie waarschijnlijk al wel weten, is er een 
Senioren Biljartclub opgericht in 2009, en dus 
bestaan we volgend jaar al 10 jaar!

Wij biljarten op de dinsdag- en de donderdagmiddag 
vanaf 13.30 uur in Het Anker en elke groep kan tot 12 
á 13 leden bestaan, zodat iedereen tweemaal op een 
middag een partijtje kan spelen.

Het zijn twee leuke groepen met twee verschillende 
wedstrijdleiders en we biljarten niet met het mes op 
tafel, het is altijd een heel gezellige middag.

Uiteraard komt het voor dat er tussentijds mutaties in 
het ledental voorkomen, zodat er zich nieuwe leden 
kunnen aanmelden, zo ook is het nu het geval! Er 
kunnen dus op dit moment weer nieuwe leden 
worden ingeschreven.

Dus schroom niet en kom eens kennismaken met ons 
clubje!

Wel is het zo dat we een oicieel bestuur hebben nl. 
Sjef Evers – voorzitter, Henk Dorgelo – 
penningmeester en Jan Hillebrand – secretaris, maar 
ook de wedstrijdleiders van de dinsdag Johan 
Bergkamp – en de donderdag  Karste de Graaf kunnen 
jullie alle informatie verstrekken! 

We hopen dat we met u kunnen kennismaken!

Namens het bestuur,
Jan Hillebrand, secretaris

Senioren-biljartclub 2009 Westenholte

Secretariaat: 
Dhr. J. Hillebrand, 
Salviaweg 7, 8042 CM Zwolle
tel. 038 4213744, 
e-mail: janhillebrand@kpnmail.nl



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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Open Atelier Route Westenholte

In Westenholte zijn op zaterdag 22 en zondag 23 
september twee kleurrijke ateliers te bezoeken. 
Deze twee kunstpunten maken deel uit van de 
Kunstroute Overijssel. De gehele route in en om 
Zwolle met meer dan 20 deelnemende 
kunstenaars is op de website www.
kunstrouteoverijssel.nl te vinden.
Maar dicht bij huis in Westenholte kunt u bij 
Galerie Is dat wat….. en bij ECHTMIRNA.NL onder 
het genot van koie/thee mooie kunst 
bezichtigen.
Bij Echtmirna.nl zijn onder andere schilderijen 
van monumentale panden in Zwolle te zien. Mirna 
ziet het als een uitdaging om de typerende 
bouwwerken van onze mooie stad zoals b.v. een 
Peperbus op vele verschillende manieren te 
schilderen. Ze gebruikt hiervoor verschillende 
technieken en materialen. Haar liefde voor Friese 
paarden en andere dieren laat ze ook zien op het 
doek door ze op karakteristieke wijze neer te 
zetten. Kijk voor een impressie op echtmirna.nl u 
bent op zaterdag 22 en zondag 23 september van 
11.00 t/m 17.00 van harte welkom bij Mirna 
Tuten-Onderdijk aan de Steenboerweg 32 te 
Westenholte.

In Galerie Is dat wat…. heeft Peter de Jongste 
prachtige kunstwerken gemaakt met bijenwas. 
Deze schilders kunst is de oudste schildervorm 
maar door de huidige gereedschappen 
toegankelijk voor jong en oud. Tijdens uw bezoek 
worden er kleine demonstraties gegeven. 
Daarnaast zijn er handgemaakte kaarsen te 
bewonderen en te koop o.a. de beroemde 
Peperbuskaars. Kijk voor een impressie op 
www.wasschilderijen.nl u bent op zondag 
23 september van 11.00 t/m 17.00 van harte
welkom bij Peter aan de Kamilleweg 20 te 
Westenholte.

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?? ....... Wij hebben een 

gevarieerde nieuwe menukaart.

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

naar onze mogelijkheden

• www.devreugdehoeve.nl     • Zalkerveerweg 20, Zwolle    • ☎ 06 28 74 57 28    

•  Eigengemaakte producten van schapen-  
    melk, zoals kaas, yoghurt, halluomi, etc.
•  Boerderijwinkel met producten uit de  
    streek en mooie cadeaus
•  Overheerlijke lunch / diner
•  Deelnemer de Zwolse Stadslanderijen
•  Kindvriendelijk

•  Kerstpakketten, wees er tijdig bij, dan

   kunnen we er samen iets moois van maken.Herm
an
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Deadlines Stins 2018

Advertenties+ Kopij  Verschijningsdatum
4 oktober   25 oktober
8 november   29 november

Agenda

Geniet nu, het is later dan je denkt

8 september. Op het Petuniaplein staat een tent 
met een lange tafel. Mensen die elkaar nog nooit
gesproken hebben zitten samen aan de thee met 
een gebakje van de Verwennerij. Gerdien Kanis
loopt er met een brede glimlach tussen en maakt 
met iedereen een praatje.
Bloemenhuis Gerbera bestaat 10 jaar. Gerdien en 
Berna willen dat op hun eigen wijze vieren: met
de klanten en bewoners, niet met een receptie, 
maar met gezelligheid. Gerdien vertelt me:
“We kozen bewust om geen sta-tafels neer te 
zetten. Daar gaan dan toch maar eigen groepjes 
bij elkaar staan. Nee, het moest een lange tafel 
worden, die uitnodigt om te gaan zitten en met je
(onbekende) overbuur een praatje te maken.”

De twee schoonzussen wonen in Zalk en werkten 
bij de Oase. In hun vrije tijd scharrelden ze rond
en vonden allerlei dingen om bloemstukjes mee 
te maken. Tegen de kerst stond de hele kelder 
onder de boerderij vol en als de Kerstmarkt 
aanbrak was die kelder in één dag helemaal leeg. 
Graag wilden ze van hun hobby hun beroep 
maken. 10 jaar geleden werden ze getipt dat er in 
Westenholte een pand vrij kwam. Ze gingen op 
het Petuniaplein kijken en zagen het oude, lege 
bankgebouwtje. Na enkele aanpassingen daar 
konden hun eigen droom verwezenlijken: een 
bloemenwinkel. Een naam was snel gevonden: 
Gerdien en Berna, samen wordt dat Gerbera. Ze 
wortelden direct in de winkeliersvereniging. 
Gerdien werd later zelfs voorzitter en stuwt nu de 
andere ondernemers op om samen een leuk plein 
te realiseren. Ze zetten een felicitatiedienst op en 
breidden hun assortiment uit: niet alleen 
bloemen en planten, ook kleine hebbedingetjes 
en bordjes met pakkende spreuken als: “Geniet 
nu, het is later dan je denkt!”

Voor de deur ontstaat iedere dag een ware 
bloemenzee, iedereen die op het plein loopt kan 
er niet omheen. En binnen kletst Gerdien met alle 
klanten, terwijl Berna op de achtergrond mooie
boeketten, grafstukken en andere dingen op 
bestelling maakt. 's Avonds doet Gerdien de
administratie, Berna doet de inkoop en is 
's morgens vaak naar de veiling.
Ze voelen zich echt thuis in Westenholte; ze 
sponsoren regelmatig verenigingen en 
overleggen mee over Sinterklaas, de Kerstmarkt 
en andere pleingebeurtenissen. Een enthousiast 
stel, die twee daar in dat aparte winkeltje. 
Gefeliciteerd met 10 jaar Westenholte!

Zweeder

September
za 22 + zo 23 Open Atelier route    Westenholte
ma 24 19.00 Optreden Recht Deur Zee Westenhage
ma 24 19.30 Klaverjassen           Het Anker

vr 28   Westenholte Festival           Stinspark
 16.00 VrijdagMiddagBorrel
 20.00 Zwolse Toppers in Concert
za 29  Westenholte Festival               Stinspark
 09.30 Yoga/Pilates workshop
	 11.00	 Koieconcert	Excelsior
  (+ Heel Westenholte Bakt)
 12.30 Westenholte Kids - middag
 17.00 Grootse BBQ (tijdig opgeven!)
 20.00 Grote Feestavond

za 29   Sluitingsdag DA Schrijver Petuniaplein
zo 30 19.00 Tentdienst            Stinspark

Oktober
vr 5  Oud Papier
vr 5 19.30 Grote Bingo           Het Anker
ma 8 19.30 Klaverjassen           Het Anker
ma 8 19.30 Open Inloop           Het Anker
  Wijkvereniging WVF
vr 12 19.00 Kinderdisco           Het Anker
ma 22 19.30 Klaverjassen           Het Anker
vr 26 15.00 Optreden Ameezing Gries Westenhage
vr 26 - za 27 Grote Vogelshow          Het Anker
zo 28  Witte Licht           Het Anker
  Spirituele beurs



Contactpersonenlijst
Dagelijks Bestuur WVF   
Voorzitter  dhr L. Kroes      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             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 
Kinderkoor Young Spirit  mw M. Vels   06 46 44 18 69
YMCA Westenholte  westenholte@ymca.nl  (038)  454 02 21 



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


